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BAB II 
TINJAUAN UMUM 

TERHADAP AKAD IJĀRAH  

 
A. IJĀRAH 

 
1. Pengertian Ijārah 

 
a. Pengertian Ijārah Secara Bahasa dan Istilah 

Al-Ijārah berasal dari kata al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu atau 

berarti ganti.21 Secara bahasa ijarah juga di artikan sebagai “balasan” 

atau “imbalan” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan.22 

Sedangkan secara istilah ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang ajiir 

(orang yang di kontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang 

mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh 

seorang a’jir.23 

Sedangkan menurut H. Moh Anwar menerangkan bahwa ijarah, 

ialah akad (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) dengan syarat 

memakai iwadh (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau 

barang yang telah di tentukan.24  

b. Pengertian Ijārah menurut para Ulama’ 
Sedangkan menurut istilah, para ulama’ berbeda-beda 

mendefinisikan  ijarah, antara lain adalah sebagai berikut : 

 

                                                        
21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2010), 69. 
22 Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 422. 
23 Moh Mahfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam ( 

Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 83. 
24 Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 422. 
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1) Menurut Hanafiyah bahwa ijārah ialah: 

َفَعةٍ لِ متَ  دٌ يْ ُعْقُد يَقِ    ِبَعْوضٍ  ةٍ اْلُمْسَتاْ ِجر َمْقُصْوَدٍة ِمَن اْلَعْيِن  ةٍ مَ وْ َمْعلُ  يُك َمنـْ

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan 
disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.25 
 

2) Menurut  Malikiyah bahwa ijārah ialah: 

َفَعِة اآلَدِمى َوبـَْعِض الْ  ُقْوَالنِ َتْسِمَيُة التّـَعاُقِد َعَلى َمنـْ  َمنـْ
Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi 

dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.26 

3) Menurut Syekh Syihab Al-Din dan Syekh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan ijarah ialah: 

َفَعةٍ  بَاِحِة ِبِعَوِض َوْضعاً  َمْقُصْوَدٍة  َقابِلةٌ   َمْعُلْوَمةٍ   َعْقُد َعَلى َمنـْ لِْلَبْذِل َواْالِ  

Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi 
dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.27 
 

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 

dengan ijārah ialah: 

 َتْمِلْيُك َمنْـَفَعٍة ِبِعَو ٍض ِبُشُرْو طِ 

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.28 

 

 

                                                        
25 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,  2005),114. 
26 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaki Dalam Islam (Jakarta: Rajagrafindo 

Perkasa, 2004), 228. 
27 Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 88. 
28 Ibid.,88. 
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5) Menurut Sayyid Sabbiq bahwa ijārah ialah: 

Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian.29 

6) Menurut Hasi Ash-Shiddiqie bahwa ijārah ialah: 

 ىاَ  ةٍ دَ وْ دُ حمَْ  ةٍ دَ مبُِ  ءٌ ْىي الشَ  ةِ عَ فَ نْـ ى مَ لَ عَ  ةِ لَ ا دَ بَ مَ الْ  ةِ عَ وْ ضُ وْ مَ دٌ قْ عَ 
  غُ يْ ى بَـ هِ فَ  ضٍ وَ عِ ا بِ هَ كُ يْ لِ متَْ 

َ
  عُ افِ نَ امل

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 
yaitu pemilikan manfaat  dengan imbalan, sama dengan menjual 
manfaat. 
 
Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami  

bahwa ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa 

dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah.30 

2. Dasar Hukum  
 
a. Alquran 

 

                          

                            

Artinya :    
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233)31 
 

                                                        
29 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2001),78. 
30  Suhendi, Fiqih (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,  2005),115. 
31 Sayyid Sabbiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma’arif, 1996),16. 
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Artinya :  
Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada 
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri 
itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian 
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir 
roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau 
kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".  
(Q.S. al-Kahfi: 77)32 

                  

Artinya: 
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 
kepada mereka upahnya.(Q.S. al-Thalaq: 6)33 

 

                    

        

Artinya: 
 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S al-Qashash:26)34 

 
 
 
 
 

                                                        
32 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia 

Indonesia,2012),186. 
33 M. Ali, Tranasaksi Dalam Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004),229. 
34 Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Mumalah, (Jakarta: Prenadamedia, 2012),251. 
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b. Hadist 
 

َوأبـُْو َبْكِر َرَجًال ِمْن َبِىن ِد ْيٍل : َواْسَتْأ َجَر الَنِىبُ  صلى هللا عليه وستام 
َها ِديًا خريتا َوُهَو َعَلى ِدْين ُكّفَاِر قـَُرْيٍش َفَأَمَناُه َفَد فَـَعا ِا لْيِه َرا 

 .َفأَتَا مهَُا بـََرا ِحَلتَـْيِهَما ِحَلتَـْيِهَما َوَوَعَداُه َغا َرالثـُْورِبـَْعَد َثَالِث لََيالٍ 
“Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seseorang dari Bani al-
Dii sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama 
yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua 
memberikan kepada orng tersebut kendaraannya dan menjanjikannya 
kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di 
Gua Tsur” (H.R Bukhari dan Aisyah).35 

 
Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi: 

 

َر أُجَرُه قَـْبَل أْن حيَِفَّ َعَر   ُقهُ اُْعُطوااَألِجيـْ
“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tangannya sebelum 
keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah)36 

 
Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi 

Waqas menyebutkan: 

 

فَـَنهى َرُسْوُل اهللا ُكنَّا َنْكرِى ْاَالْرَض ِمبَا َعَلى السََّوا ِقى ِمَن الزَّ رِْع 
 .َعْن َذا ِلَك َواََمْرنَا َاْن َنْكِر بـََها ِبَذَهٍب َاْو ِفضَّةٍ : َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

“Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil 
tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarng cara yang 
demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang 
mas atau perak” (H.R Ahmad dan Abu Daud dan Nasaiy)37 

 

                                                        
35 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: RajagaGrafindo Persada,1997),32. 
36 Ibid,.33. 
37  Anshori, Hukum Perjanjian (Gajah Mada University Press, 2010),71. 
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َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّيبَّ َصّلى اُهللا َعَلْيِه َوَسّلَم اْحَتَجَم َوَأْعَطى 
 احلَْجَّاَم َأْجَرهُ 

Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wassalam pernah 
berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. (HR. Anas 
bin Malik)38 

 
3. Rukun dan Syarat Ijarah 

a. Rukun dan Syarat ijarah 

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun ijārah ada emapat:39 

a. Orang yang berakal 

b. Sewa/imbalan 

c. Manfaat 

d. Sighat (ijab dan qabul) 

Sebagai sebuah transkasi (akad) umum, ijārah baru dianggap 

sah apabila telah memenuhi rukan dan syaratnya.40 

Adapun syarat akad ijarah alah 

1) Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah-mengupah, mu’jir adalah orang yang 

memberikan upah dan menyewakan, musta’jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan  sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu , disyaratkan pada mu’jir  dan musta’jir adalah baligh, 

berakal, cakap, melakukan tasharraf (mengendalikan harta) dan 

saling meridhai Allah Swt berfirman: 

                                                        
38 Huda, Muamalah (Yogyakarta:Teras, 2011),79. 
39 Hasan , Berbagai Macam Transaksi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 231. 
40Abidah, Fiqih (Ponorogo: Stain Po Press2006), 90. 
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Artinya: 
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. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa’:29)41 

 
2) Shighat ijab qabul antara mu’jir dan must’ajir, ijab Kabul sewa 

menyewa dan upah menguapah, ijab qabul sewa menyewa 

misalnya “aku sewakan mobil ini kepada mu dengan setiap hari 

Rp5000,00’’, maka musta’jir menjawab ‘’aku terima sewa mobil 

tersebut dengan harga demikian setiap hari’’. Ijab qabul upah 

mengupah mislanya seorang berkata “kuserahkan kebun ini kepada 

mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00’’, 

kemudian musta’jir menjawab ‘’ aku akan mengerjakan pekerjaan 

itu dengan apa yang engkau ucapkan.42 

3) Upah, upah harus jelas, berapa yang diberikan harus sesui dengan 

transkasi atau kesepakatan bersama.43 

                                                        
41Ibid.,90. 
42 Suhendi, Fiqih (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,  2005),118. 

 
43 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia 

Indonesia,2012),186. 
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4) Ma’qud ‘alaih (mafaat yang ditransaksikan), ada lima syarat bagi 

para ma’qud ‘alaih, yaitu sebagai mana berikut: 

a) Manfaat bagi yang disewakan  

b) Ijarah hanya pada barang yang ditransaksikan, bukan untuk 

menghabiskan atau merusak barang tersebut karena ijarah tidak 

sah kecuali pada manfaat pada suatu barang, sedangkan 

barangnya tetap ada. 

c) Manfaat ijarah merupakan suatu yang mubah. 

d) Manfaat suatu barang yang di sewakan dapat diperoleh secara 

hakiki dan syari’. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang 

melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, 

atau menyewakan sesuatu pada orang jahat. 

e) Adanya kerelaan kedua belah pihak mukjir dan muajir yang di 

cerminkan pada ijab qabul 

f) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga 

dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.44 

4. Macam-Macam Ijārah 

Dilhat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: 

yaitu ijarah yang bersifaat manfaat dan yang bersifaat pekerjaan. 

1) Ijarah yang besifaat manfaat, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, 

pakaian (pengantin) dan perhiasaan.45 

                                                        
44  Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Mumalah Dalam Pandangan 4 

Madzhab(Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif 2014), 318. 
45 Huda, Fiqh (Teras, 2011), 85. 
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Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai 

tempat yang dimanfaatkan umtuk kepentingan yang di larang oleh 

syara’. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan ijarah ini 

dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah 

bisa ditetapkan sesui dengan perkembangan manfaat yang dipakai. 

Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat di miliki oleh 

pemilik barang ketika akad iku berlangsung, melainkan harus dilihat 

dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.46  

2) Ijārah yang bersifaat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijārah semacam ini 

dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan 

lain lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikst). Ijarah yang 

bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah 

tangga, tukang kebun dan satpam. Karena itu ijarah, pembahasanya 

lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).47 

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khass dan 

ajir musytarak. Pengertian ajir khass adalah pekerjaan atau buruh 

yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang 

di tetapkan seperti pembantu atau sopir.48 

                                                        
46 Ibid.,86 
47 Hasan , Berbagai Macam Transaksi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 236. 
48 Huda, Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2011), 86. 
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Adapun ajir musytarak adalah seorang adalah seorang yang 

bekerja dengan profesinya dan tidak terkait dengan orang tertentu. Dia 

medapatkan upah karena  profesinya, bukan karena penyerahan dirinya 

terhadap pihak lain. Mislanya pengacara dan konsultan 49 

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 

perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/ijārah 

menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah 

ini akan di jelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian sewa menyewa.50 

a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam 

menyewakan. 

1) Ia wajib meneyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. 

2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang 

itu dapat di pakai untuk keperluan yang di maksud. 

3) Memberikan si penyewa kenikmatan /manfaat atas barang yang 

disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa 

4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang 

disewakan, yang merintangi pemakaian barang. 

5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesui yang 

diperjanjikan.  

6) Menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa 

sewa. 

                                                        
49 Ibid.,87 
50 Anshori, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 73. 
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Sedangkan dari pihak penyewa meliputi sebagai berikut. 

b. Pihak penyewa 

1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang 

baik, sesui dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut 

perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai 

itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubung dengan 

keadaan. 

2) Membeayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.  

3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan. 

4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang 

disewakan. 

5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lian, selama 

memanfaatkan barang yang di sewa. 

6. Pembayaran Harga Sewa 

Tentang pembayaran harga sewa dapat di bedakan syarat-syarat dalam 

perjanjian, apakah harus dibayar tunai atau diangsur jangka waktu tertentu. 

Oleh karenya musta’jir tidak di wajibkan membayar harga sewa pada 

waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam 

akad.51 

adapun syarat ijarah atau upah meliputi sebagai berikut52: 

a) Syarat Upah 

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu 

                                                        
51 Ahmad Azhar Basir, Hukum ISLAM (Bandung:  Al-maarif, 1987), 28. 
52 Rahmad syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004) 129. 
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1) Berupa harta tetap yang telah di ketahui 

2) Tidak boleh sejenis dengan barang yang manfat dari ijārah 

b) Syarat barangnya  

1) barang dapat di kuasai dan dalam kekuasaan pemilik 

2) barang jelas manfaatnya 

Dalam hal terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih dulu, 

penyewa (musta’jir) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian di 

setujui, dan mukjir tidak wajib menyerhaan barang sewa sebelum harga 

sewa di penuhi. Bila musta’kjir tidak dapat memenuhi harga sewa yang 

telah di tetapkan atau di tentukan, mu’jir dapat membatalkan perjanjian 

yang diadakan.53 

Adat kebiasaan yang berlaku dalam permbayaran harga sewa barang 

atau upah dapat melalui pedoman masing-masing pihak yang berkaitan 

bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku dalam perjanjian sewa-

menyewa barang-barang tentu harga sewa dibayar lebih dulu, maka adat 

kebiasaan itu yang berlaku itu di pandang sebagai syarat yang di lakukan 

pada waktu perjanjian yang di lakukan. Demikian pula sebaliknya 

ketentuan itu berlaku dalam perjanjian kerja.54 

Menegnai penetapan adat-istiadat  di pandang sebagai syarat itu, 

Qaidah Fiqih Islam mengatakan “Hal yang di kenal dengan adat atau 

                                                        
53 Ahmad, Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 29. 
54 Ibid,.29. 
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kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara’” “Al-ma’ruufu 

‘urfan kal musyruuthi syar’an”.55 

7. Resiko Dalam Sewa-Menyewa 

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, resiko mengenai obyek 

perjanjian sewa menyewa di pikul oleh si pemilik barang (yang 

meneyewakan), sebab si penyewa haya mengusai untuk mengambil 

manfaat atau kehikmatan barang yang di sewakan. Oleh karena itu dalam 

hal terjadi kerusakan maka resiko di tanggung oleh pemilik barang, kecuali 

kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. 

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya 

karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa 

menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang 

tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa 

atau pembatalan harga sewa. 

8. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah 

 Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya 

fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, 

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasikh56. Karena perjanjian 

ini meruapakan jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, 

bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat 

dibatalkan secara sepihak. Melainkan harus dengan kesepakatan57. 

                                                        
55 Ibid., 
56 Suhendi, Fiqih (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,  2005), 22. 
57 Anshori, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75 
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Ijarah tidak mejadi fasikh dengan matinya salah satu yang berakad 

sedangkan yang di akadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, 

apakah apakah ia sebagai pihak mu’ajjir atau musta’jir.58 

Berbeda dengan pendapat madzhab Hanaf, madzhab Az-Zahiriya, 

pensapat Asy-Syafi’I, Ats Tsauri dan Al-Laits bin Sa’d. Dan tidak menjadi 

fasikh dengan jualnya barang (‘ain) yang disewakan untuk pihak penyewa 

atau lainya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa 

sesudah berakhirnya masa ijārah. 

Ijarah bisa menjadi batal atau fasikh bila ada hal sebagai berikut59: 

a) Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar dan sebagainya. 

b) Habis tenggang waktu yang di sepakati. 

c) Menurut madzhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang 

meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda 

dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat 

dapat di wariskan. 

d) Menrut Madzhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka 

akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang 

membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengundang cacat 

manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir. 

9. Pengembalian Sewaan 

     Jika ijārah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 

barang sewaan, jika barang itu dapat di pindahkan, ia wajib 

                                                        
58 Sayyid, Fikih Sunnah (Bandung: Al-maarif,1996), 33 
59 Hasan , Berbagai Macam Transaksi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 236. 
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menyerahkanya kepada pemilikny, dan jika bentuk barang sewaan adalah 

benda tetap (Iqrar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, 

jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan pada pemiliknya 

dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk 

menghilangkanya.60 

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijārah telah berakhir, 

penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikan untuk menyerah terimakanya, seperti barang titipan.61 

Karena itu merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga 

tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan ia berkat: “Musyaqah 

diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan di perbolehkan untuk yang 

memerlukan siraman.62 

 

B. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanpresatasi atau cidera janji adalah suatu kondisi diamana 

debitor tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam 

perikatan, khususnya perjanjian (keawajiban kontraktual).63Wanprestasi 

dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan tugasnya atau 

kewajibanya yang di tentukan dalam undang-undang atau perjanjianya.64 

                                                        
60Suhendi,  Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa,  2005), 123. 
61 Abidah Fikih (Ponorogo: Stain press, 2006), 96. 
62Sayyid, Fikih Sunnah (Bandyng: Al-maarif, 1996),  34. 
63 Ridwan Khariandy, Hukum Kontrak Indonesia (Yogyakart: FH UII Press, 2014), 277. 
64 ibid.,278 
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Wanprstasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaiutu 

debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak 

melaksanakan sebgaiamana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan 

apa yang di janjikan oleh pihak lawan.65 Adapun pengertian umum tentang 

wanprestasi adalah pelaksnaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya 

atau dilakukan tidak menurut selayaknya.66 

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

“wanprestatie”.67wan berarti buruk atau jelek dan prestaie kewajiban yang 

harus di penuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi 

adalah prestasi yang buruk atau jelek.68 Secara umum artinya tidak 

memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perikatan  

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

Unsur-unsur dalam wanprestasi adalah sebagai berikut: 

a) Debitor sekali tidak prestasi. 

b) Debitor keliru berprestasi. 

c) Debitor terlambat berprestasi. 

Subekti juga menyebutkan bahwa wanprestasi debitur dapat berupa.69 

a) Tidak melakukan apa yang di sanggupi melakukanya 

b) Melaksanakan apa yang di perjanjikan tapi tidak sebagaimana. yang di 

perjanjikan. 

                                                        
65 ibid., 
66 J Satrio, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995), 

314. 
67 Khariandy, Hukum Kontrak (Yogyakart: FH UII Press, 2014), 278. 
68 Ibid., 278 
69 J Satrio, Perjanjian (Bandung: Citra Adtya Bakti,  1995), 280. 
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c) Melakukan apa yang di perjanjikan tapi terlambat. 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

3. Wanprestasi Dari Tinjauan Hukum Islam 

a. Al-Quran 

                            

                               

Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S al-Maidah:1).70 
 

Kata (اوفوا) aufu, yang berarti “memberikan sesuatu dengan 

sempurna ”, perintah ayat ini  menunjukkan  betapa al-Quran 

menekankan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan 

maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari 

yang seharusnya, serata mengecam mereka yang menyia-nyiakanya. 

Ini karena  rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, 

tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan 

perjanjian yang mereka jalin.  

Sedemikian tegas al-Quran dalam kewajiban memenuhi akad 

hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut 

merugikanya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan 

perjanjian. Maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat 

                                                        
70 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Ciputat: Lentera Hati 2001), 7. 
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kewajiban seorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi 

memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, 

dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan 

perorangan.   

 


