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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama Allah yang disempurnakan memberi pedoman 

bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah 

maupun muamalah secara menyeluruh tanpa kecuali. Dalam kegiatan 

muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman/peraturan-peraturan 

hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian 

hari.1 

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya 

dengan melakukan interaksi dengan sesamanya. Baik dengan jalan tukar 

menukar, jual beli, sewa menyewa, tolong menolong pinjam meminjam. 

syirkah, dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat dihindari lantaran 

manusia adalah makhluk sosial yaitu berkodrat hidup dalam masyarakat 

yang senantiasa menempuh kehidupan secara berkelompok.
2
 Salah satu 

bentuk muamalah yang akan dibahas adalah sewa menyewa. Sewa menyewa 

telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun 

bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam 

prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat 

                                                             
1
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4. 

2
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), 11. 
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kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh 

kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.
3
 

Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut ija>rah. Akad ija>rah identik 

dengan akad jual beli, namun dalam ija>rah kepemilikan barang dibatasi 

dengan waktu. Transaksi sewa menyewa (ija>rah) diperbolehkan menurut 

hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Tala>q ayat 6:  

  ُجْوَرُهن ........أُ  ْوُهن  ات ُ ئَ أَْرَضْعَن َلُكْم ف َ فَِإْن  

Artinya : ‚Kemudian jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah 
kepada mereka upahnya‛.4   

 

Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari 

suatu benda disebut ija>rah al-‘ayn atau sewa menyewa, apabila yang 

menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang 

disebut ija>rah dzimmah atau upah-mengupah. Pada saat ini sewa menyewa 

sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat hanya ingin 

memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa.  

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad ija>rah itu bersifat 

mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila 

terdapat ‘uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara 

hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu 

bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat 

dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, 

salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, 

                                                             
3
Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam,, 144.  

4
 Al-Qur’an, 65:6.   
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apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, 

karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.
5
  

Pada zaman modern seperti saat ini tuntutan pekerjaan lebih banyak 

dibandingkan tuntutan rumah tangga, sehingga orang yang bekerja 

membutuhkan waktu untuk berlibur dan berkumpul dengan keluarga guna 

me-refresh otak dari tekanan  pekerjaan. Biasanya mereka berlibur pada hari 

sabtu dan minggu atau biasa disebut dengan weekend. Mereka memilih 

menghabiskan waktu untuk liburan dengan bermalam di suatu tempat 

wisata yang nyaman bersama keluarga. 

Hari sabtu dan minggu atau weekend merupakan waktu favorit untuk 

berlibur, sehingga sudah dapat dipastikan tempat-tempat wisata ramai 

dikunjungi para wisatawan. Sebagian besar dari wisatawan tersebut 

biasanya memilih bermalam di tempat wisata. Salah satu tempat wisata 

yang paling banyak di kunjungi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya adalah 

wisata Telaga Ngebel. Objek wisata Telaga Ngebel terletak di lereng kaki 

Gunung Wilis, atau sekitar 25 km dari pusat Kota Ponorogo. Karena tempat 

wisata yang cukup jauh tersebut maka para wisatawan membutuhkan 

penginapan untuk beristirahat. Masyarakat setempat menggunakan tempat 

disekitar rumah mereka untuk membangun penginapan. Menurut survey 

yang saya lakukan di Wisata Telaga Ngebel terdapat sekitar 30 penginapan 

yang siap digunakan oleh wisatawan untuk istirahat maupun bermalam. 

Sebagian besar penginapan terletak di sekitar kawasan Telaga Ngebel, salah 

                                                             
5
 M. Ali Hasan, Berbagai  Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta:PT. RajaGrafindo 

Persada, 2004), 235-236. 
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satunya adalah Penginapan Harmoni yang terletak di sebelah timur telaga 

dengan jarak kurang lebih sekitar 200 m. Penginapan Harmoni 

menyuguhkan kenyamanan dan ketenangan bagi wisatawan untuk 

beristirahat.  

Para wisatawan atau penyewa yang ingin beristirahat biasanya 

datang langsung ke tempat penginapan kemudian bertemu dengan 

resepsionis penginapan untuk melakukan transaksi sewa kamar. Dalam 

proses ini penyewa menanyakan harga sewa kamar. Selain transaksi secara 

langsung, adakalanya penyewa melakukan transaksi dengan cara booking. 

Transaksi ini biasanya dilakukan sekitar  3 hari sampai satu minggu 

sebelumnya.
6
 Dalam suatu perjanjian adakalanya salah satu yang membuat 

perjanjian tidak bisa memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau 

pembatalan perjanjian tersebut  tidak  disertai ganti rugi.  Hal  ini membuat 

pihak penginapan dirugikan.  

Berdasarkan keterangan pengelola penginapan, pernah ada penyewa 

yang hendak mem-booking semua kamar dan karena penyewa sudah pernah 

datang ke penginapan pengelola tidak meminta uang muka, namun ternyata 

orangnya tidak  jadi datang. Padahal pengelola terlanjur menolak pelanggan 

lain yang mau menginap. 
7
 Hal seperti ini merugikan pihak pengelola. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang praktik sewa kamar di ‚Penginapan 

Harmoni‛  dan selanjutnya hal tersebut dirumuskan menjadi sebuah judul  

                                                             
6
 Wawancara 006/RE/2019. 

7
 Wawancara 008/RE/2019. 
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‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Kamar di Penginapan Harmoni  

Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo‛ 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memperoleh mengindari munculnya kesalahpahaman dan 

mempermudah gambaran terhadap judul penelitian tentang Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Sewa Kamar di Penginapan Harmoni Desa Gondowido 

Ngebel Poonorogo, maka diperlukan penjelasan definisi kata tersebut 

sebagai berikut:  

1. Hukum Islam adalah mengatur peri kehidupan  manusia secara menyeluruh, 

mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur 

dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam 

bidang muamalat.
8
 

2. Sewa yaitu pemakaian sesuatu dengan membayar uang.9 

3. Penginapan adalah rumah tempat bermalam/beristirahat.10  

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa kamar di 

Penginapan Harmoni desa Gondowido kecamatan Ngebel? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sewa kamar 

dengan uang muka di penginapan Harmoni desa Gondowido Ngebel? 

  

                                                             
8
 Ahmad, Asas-asas Hukum Muamalat, 11. 

9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), 1057. 
10

 http://kbbi.web.id/inap 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa kamar di 

penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pembatalan sewa kamar dengan uang muka (‘urbu>n) di penginapan 

Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel.  

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khazanah 

ilmu pengetahuan Islam. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang 

ada kaitannya dengan masalah ini. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan 

sewa menyewa yang sesuai dengan aturan hukum Islam. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat 

dalam bisnis sewa menyewa untuk menerapkan sewa menyewa 

yang sesuai dengan aturan hukum Islam. 
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b. Dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para peminat untuk 

mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

sewa kamar di penginapan Harmoni desa Gondowido Ngebel 

F. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai sewa-menyewa dalam Islam telah banyak 

dibahas sebelumnya. Penelitian sewa-menyewa yang dibahas dalam skripsi 

lain yaitu:   

1. Penelitian dari Hadi Purnomo Syahputro tahun 2010 dengan Judul  

‚Penyewaan Barang Sewaan (Studi Kasus Tanah Aset Pjka/Pt. Kereta 

Api (Persero) Daerah Operasi VII Madiun Wilayah Ponorogo‛. yang 

membahas pertama, bagaimana praktek sewa-menyewa tanah aset 

PJKA/PT. Daerah operasi VII Madiun? Kedua, bagaimana transaksi 

akad yang digunakan dalam sewa-menyewa tanah asset tersebut? 

Ketiga, bagaimana hukum dari pada menciderai akad yang telah 

disepakati bersama yaitu mengalihkan persewaan tanah pada pihak lain 

tanpa sepengetahuan pihak pertama dalam pandangan ulama’ fiqh?.
 11

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Tri Andani, tahun 2005, ‚Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Uang Muka (Urbun) Dalam Sewa Menyewa 

Pakaian Di Salon Di Kec. Babadan Kab. Ponorogo‛, menjelaskan 

tentang pembayaran uang muka (Urbun) sebagai tanda jadi tersebut 

hukumnya diperbolehkan menurut hukum Islam, karena dilakukan 

                                                             
11

 Hadi Purnomo, ‚Penyewaan  Barang  Sewaan (Studi Kasus Tanah Aset Pjka/Pt. 
Kereta Api (Persero) Daerah Operasi Vii Madiun Wilayah Ponorogo‛, (Skripsi STAIN Ponorogo 

Press, 2010).   
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berdasarkan kesepakatan. Pengambilan uang muka oleh pihak salon 

apabila penyewa membatalkan transaksi diperbolehkan menurut hukum 

Islam karena adanya ‘urf (kebiasaan).
12

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Ramadhani tahun 2012 ‚ 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah di 

Perumahan Grisimai Kec. Siman Kab. Ponorogo‛, menjelaskan tentang 

akad/perjanjian sewa menyewa rumah di perumahan Grisimai Kec. 

Siman Kab. Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya 

perubahan akad sepihak sehingga merugikan salah satu pihak. Selain itu 

penetapan harga sewa bertentangan dengan hukum Islam karena adanya 

penambahan nilai harga dari pemilik rumah.13 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang 

dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.14 Dalam hal ini 

realitas hidup yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam 

kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk 

mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini. 

                                                             
12

 Puput Tri Andani, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (Urbun) Dalam 
Sewa Menyewa Pakaian Di Salon Di Kec. Babadan Kab. Ponorogo‛ (Skripsi STAIN Ponorogo 

Press, 2005). 
13

 Kurnia Ramadhani, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan  Sewa Menyewa 

Rumah Di Perumahan Grisimai Kec. Siman Kab. Ponorogo‛(Skripsi STAIN Ponorogo Press, 

2012). 
14

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 

6 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara 

penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.
15

 Metode 

penelitian dengan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh 

dan dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.
16

 

Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini 

dilakukan pad kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada 

sewa kamar di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Ngebel. Dalam 

hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan juga melakukan 

pengamatan terhadap praktik sewa menyewa di sana dan melakukan 

wawancara kepada pemilik penginapan ataupun penyewa yang datang ke 

sana. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Penginapan 

Harmoni Desa Gondowido kecamatan Ngebel Ponorogo. Lokasi ini 

dipilih karena berdasarkan pengamatan, dari beberapa penginapan yang 

penulis datangi Penginapan Harmoni merupakan penginapan yang 

memiliki kesesuaian kasus dengan materi yang tengah diteliti, yaitu wan 

prestasi dalam bidang sewa-menyewa. 

  

                                                             
15

 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 11. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, edisi ke enam 

(Bandung: Alfabetea, 2009), 7. 
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3. Data dan Sumber  Data 

a. Data  

Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah 

berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra, yang didapatkan melalui 

proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. 

Pendapat lain mengatakan, definisi data adalah kumpulan 

keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal (objek 

atau kejadian) yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan 

dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti; 

informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu.
17

 

Oleh karena penyusun skripsi ini berpijak dalam peristiwa 

nyata kemudian dianalisa dengan teori hukum yang terdapat dalam 

buku, buku, maka sumber datanya dijabarkan sebagai berikut:  

1) Data primer  

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 

untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun 

kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data 

berupa survei ataupun observasi.
18

 

  

                                                             
17  Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT.Grasindo, 

Anggota Ikapi, 2005),168. 
18

 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT.Grasindo, 

Anggota Ikapi, 2005),168. 
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2) Data sekunder 

 Merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel 

yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak 

lain. sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu 

perusahaan (sumber internal), berbagai internet websites, 

perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, membeli 

dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan 

diri untuk menyajikan data sekunder,dan lain-lain.
19

  

b. Sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah pengelola dan penyewa penginapan Harmoni 

Gondowido Ngebel.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:  

a. Wawancara  

                                                             
19

 Ibid., 171. 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html


12 
 

 
 

Merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang, yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan kepada pihak 

penginapan dan juga dilakukan kepada penyewa yang ikut serta 

terlibat.20 

b. Observasi  

Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan  secara  sistematis  mengenai  masalah-

masalah yang diteliti,
21

 Adapun yang akan diobservasi peneliti 

adalah mengenai Praktik Sewa Menyewa Kamar Di Penginapan 

Harmoni Desa Gondowido Ngebel Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, 

baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan pada 

catatan rekap jumlah penyewa di penginapan Harmoni. 

5. Tehnik Pengolahan Data  

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis 

adalah dengan cara sebagai berikut: 

                                                             
20

 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan 
Ilmu Social Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 

21
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.  
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a. Editing 

Yaitu pemeriksaan kembali data  yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta 

keseragaman antara masing-masing data penelitian. Dalam 

penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh 

dari pihak-pihak terkait pelaksanaan sewa menyewa kamar di 

penginapan Harmoni dan dari literature buku yang digunakan 

sebagai teori sewa menyewa yang ada keserasian dan kesesuaian 

dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini, yng akhirnya 

dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan. 

b. Organizing 

Menyusun data dan membuat sistematika paparan yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan 

dalam rumusan masalh. Dalam penelitian ini setelah data-data dan 

referensi terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa diperoleh maka 

dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dikelompokkan sesuai 

dengan rumusan masalah. Data tersebut dimasukkan ke dalam data 

lapangan. Penulis menyusun secara sistematis yang dituangkan 

dalam bentuk skripsi.  
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c. Verifying  

Yaitu memerikasa data dan informasi yang telah didapat di 

lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian. 

d. Concluding 

Merupakan langkah akhir dalam pengolahan data yaitu 

menyimpulkan terhadap hasil tiga proses sebelumnya.22 Dalam 

penelitian ini, data yang sesuai dengan rumusan masalah dianalisa 

dengan teori sewa menyewa (Ija>rah), sehingga di akhir penelitian 

nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan 

pelaksanaan sewa menyewa kamar di penginapan Harmoni Ngebel 

Ponorogo. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah rangkaian penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena 

memiliki nilai social, akademis dan ilmiah.
23

 Analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian ini. 

                                                             
22

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), 129. 
23

 Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010) 198. 
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Teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini 

adalah dengan metode deduktif.
24

 Dalam penelitian ini yakni 

menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang 

sewa menyewa kamar di penginapan harmoni ngebel pponorogo, 

kemudian melakukan analisa terhadap hangusnya uang muka/DP/ urbu>n 

apabila terjadi pembatalan sewa dan penyelesaian resiko apabila terjadi 

wanprestasi di Penginapan Harmoni Ngebel Ponorogo sehingga 

memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi 

sistematika pembahasan dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab. Masing-masing ada keterkaitan atau relevansinya dan 

terpadu dalam suatu bab pembahasaan. Adapun sistematika pembahasan 

skripsi ini, secara garis besar digambarkan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan gambaran umum untuk memaparkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian 

dan Jenis Penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisa data dan serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II:  SEWA MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM 

                                                             
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT Bineka 

Cipta, 2006), 227.  
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Dalam bab ini diuraikan kerangka acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian terdiri dari: pengertian ija>rah, dasar 

hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah,, macam-macam ija>rah, hak dan 

kewajiban para pihak, pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa, 

pembatalan sewa dengan uang muka, dan pengembalian sewa. Bab ini 

sebagai kaerangka acuan yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

BAB III: PRAKTIK SEWA KAMAR DI PENGINAPAN HARMONI DESA 

GONDOWIDO KECAMATAN NGEBEL   

Bab ini merupakan menyajian data hasil penelitian yang berisi: 

gambaran umum lokasi, batas wilayah, luas wilayah menurut penggunaan, 

kependudukan, perekonomian, akad sewa kamar dan pembatalan sewa kamar 

di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel. 

BAB IV:  ANALISIS  HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA 

KAMAR DI PENGINAPAN HARMONI DESA GONDOWIDO NGEBEL 

Bab ini merupakan inti bahasan skripsi yang memuat mengenai 

analisis hukum Islam terhadap akad sewa kamar di penginapan harmoni desa 

gondowido ngebel, analisis hukum Islam terhadap pembatalan sewa kamar di 

penginapan Harmoni Desa Gondowido kecamatan Ngebel dan dalam bab ini 

dilakukan pembahasan data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang 

telah dipaparkan di dalam landasan teori. 

BAB V:   PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi, berisi kesimpulan 

dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan. 
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BAB II 

IJA>RAHMENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Ija>rah/Sewa menyewa 

Sewa menyewa atau al-Ija>rah yang berarti sewa.
1
Pengertian 

ija>rah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi bahasa (etimologi) dan 

istialah (terminologi). Dari segi bahasa, ija>rah berarti: 

a. Berasal dari kata al-ajr yang artinya kompensasi, upah ataual-’iwad 

(ganti). 

b. Balasan. 

c. Menjual manfaat. 

SayyidSabiq mendefinisikan ija>rah merupakan suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.2Adapun Wahbah 

Zuhaili memberikan pengertianija>rahmenurut syara’adalah akad yang 

berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat 

tertentu.3Sedangkan menurut Helmi Karim, ija>rah adalah suatu akad 

yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam 

jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu 

barang, bukan menjual ‘ayn(benda) dari barang itu sendiri, yang berarti 

                                                             
1
  Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al- Fannani,Terjemahan Fathul Mu’in Jilid 2, 

terj. Moch. Anwar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 933.  
2
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah JILId 13 (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 15. 

3
Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’I 2, terj. Muhammad Afifi (Jakarta: Almahira, 2010), 

39. 
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bahwa akad ija>rah berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda 

yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.4 

Imam Taqiyuddin AbuBakar Al-Husaini dalam bukunya 

Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II menyatakan bahwa pemanfaatan 

yang berupa pengambilan atau perusakan bendanya adalah tidak sah, 

seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, menyewa kambing 

untuk diambil air susu, bulu dan anaknya, semua itu termasuk ija>rah 

yang batal (tidak sah).5 

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ija>rah adalah menjual 

manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. 

Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon utuk dambil 

buahnya,domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan 

lain-lain, sebab semua itu bukan manfantnya tetapi bendanya.
6
 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa 

ija>rahadalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa atau upah mengupah. 

Sewa-menyewa adalah menjual manfaat (bay’al-manfaat), sdangkan 

upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan (bay’al-manfaat).7 

 

  

                                                             
4
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta:Grafindo Persada, 1997), 29.  

5
  Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II. Terj. 

Acmad Zainuddin (Surabaya: PT, Bina Ilmu,tt), 185. 
6
 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122  

7
 Suhendi, Fiqih Muamalah,114 
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B. Dasar Hukum Ija>rah 

Dasar hukumatau landasan hukum ija>rah adalah Al-Qur’an, al-

hadist dan ijama’.  

a. Dasar hukum Ija>rah dalam Al-Qur’an adalah: 

Surat al-Tala>q. 6 

     

Artinya:‚Kemudian jika mereka telah menyusukan anakmu, maka 

berilah kepada mereka upahnya‛.8 

Surat al- Qashash: 26 

                     

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".9 

 

b. Dasar Hukum Ija>rah dalam al-hadi>ts sebagaimana yang disabdakan 

oleh Rasulullah Saw: 

Hadi>ts Riwayat Ibn Ma>jah 

َقلَ اقَ َرَ مَ عَ َنَ ابَ َلوَ الَ َدَ بَ عَ َنَ عَ  َ َعليوَا: َاهلل َصلى َاهلل َرسول ل

يَ اا لَ وَ طَ ا عَ وسلم: ر ه َق  ب ل َأ نَ أج  َع ر ق وَ َج   10.َي  فَّ

Artinya: ‚Dari Abdillah Ibn Umar r.a beliau berkata: ‚Rasulullah 
Saw. Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering 
keringatnya‛.

11
 

                                                             
8
Al-Qur’an, 65:6.  

9
Al-Qur’an, 28:26. 

10
Muhammad  bin Yaz>id al- Qozwiyani, Sunan Ibn Ma>jah, Vol. 7 (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1995), 398. 
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Hadi>sRiwayat  Bukha>ri> 

َو س لَّم َ َص لَّىَاهلل َع ل ي و  ُّ َانَِّب  ت ج م  َا ح  : َق ال  َاهلل َع ن  ه م ا َع بَّاٍسَر ض ي  َاب ن  ع ن 
َ ر هَ و ا ع ط ىَالَّذ ي    12)رواهَالبخاَري(. ح ج م و َأ ج 

Artinya: ‚Dari Ibn Abbas r.a ia berkata: Beliau Nabi pernah 
berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam‛.13 

c. Ijma’  

Ulama’ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan 

(jawaz) akad ija>rah, hal ini disadari pada kebutuhan masyarakat 

akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-

barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu 

kewajiban untuk membolehkan akad ija>rah atas 

manfaat/jasa.Karena pada hakekatnya, akad ija>rah juga merupakan 

akad jual beli namun pada objeknya manfaat/ jasa. Dengan adanya  

ijma’, akan memperkuat keabsahan akad ija>rah.
14

 

Ija>rah disyaratkan, karena manusia 

menghajatkannya.Mereka membutuhkan rumah untuk tempat 

tinggal, sebagian mereka membutuhkan rumah untuk tempat 

tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagiannyang lainnya, 

mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, 

                                                                                                                                                                       
11

Abdulla>h bin Abdurrahman al-Bassam, Sharah Bulug>hul Mara>m, Terj. Tahirin Saputra, 

dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),72. 
12

Abi> Abdulla>h Muhammad bin Isma>’il al-Bukha>ri>, Sahi>h Bukha>ri>, Vol. 2 (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1994), 792 
13

Achmad Sunarto, dkk, Tarjamah Sahi>h Bukha>ri>, Vol. 3 (Semarang: Asy-Syifa,t.th.), 

349 
14

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2008),158.   
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membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan 

hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.
15

 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Dalam akad Ija>rah diperlukan adanya rukun dan syarat, 

keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah 

akad itu bisa dianggap sah atau tidak. 

a. Rukun Ija>rah 

1) Si>ghat (ija>b dan qabu>l) 

2) Muta’a>qidayn (Mu’jir dan Musta’jir, dua pihak yang 

melakukan transaksi). 

3) Ma’qu>d ‘alayh (manfaat yang ditransaksikan) 

4) Ujrah(upah) 

b. Syarat Ija>rah\ 

1) Si>ghat ( ija>b dan qabu>l ) 

Si>ghat dapat dilakukan dengan secara lisan,tulisan,atau isyarat 

yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya  ija>b 

dan qabu>l.16
Yang dimaksud dengan si>ghat transaksi ija>rah 

adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud 

muta’a>qidayn, yakni berupa lafal atau sesuatu yang 

mewakilkannya,seperti lafal sewa-menyewa, dan upah 

mengupah, atau semisal ungkapan ‚Aku meminjamkan rumah 

                                                             
15

Sabiq, Fikih Sunnah, 10-11. 

 
16

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2004),44   
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ini kepadamu selama sebuklan dengan bayaran sekian, ‚Hal ini 

karena pinjam-meminjam dengan upah berarti ija>rah, bisa juga 

selama sebulan dengan harga sekian‛ atau ‚Aku berdamai 

dengamu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan 

dengan harga sekian‛. Kemudian orang yang menyewa berkata 

‚Aku terima‛. Jika muta’aqidaynmengerti maksud lafal 

shighat, maka ija>rah telah sah apapun lafal yang digunakan 

karena syar’i. 

2) Ujrah (harga sewa) 

Ujrah (harga sewa)/ upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh 

kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam 

upah-mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia 

wajib membayar ahli dibidangnya
17

 

3) Muta’a>qidayn ( dua pihak yang melakukan transaksi) 

Yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.Ada 

dua syarat bagi muta’a>qidayn, yaitu sebagaimana berikut: 

a) Mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta). Jadi, 

tidak sah ija>rah yang dilakukan oleh orang gila dan anak 

kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan 

yang buruk. 

b) Keduanya melaksanakn transaksi ija>rah secara suka sama 

suka. Jika terjadi pemaksaan, ija>rah tidak sah. 

                                                             
17

 Sohari Sahari, Fikih Muamalah (Bogor: Ghal a Indah, 2011),170 
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4) Ma’uqu>d’alayh (manfaat yang ditransaksikan) 

Ada lima syarat bagi ma’qud’alaih, yaitu sebagaimana berikut. 

a) Manfaat barang yang disewakan. 

Ija>rah hanya pada manfaat baarang yang di-transaksikan, 

bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut 

karena ija>rah tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, 

sedangkan barangnya tetap ada. 

b) Manfaat pada ijarah adalah sesuatu yang mubah. 

c) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara 

hakiki dan syar’i. jadi, tidak sah menyewakan binatang 

yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil 

kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat. 

d) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehungga 

dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan. 
18

 

D. Macam-Macam ija>rah 

Ditinjau dari objeknya, ija>rahbisa diklasifikasikan menjadi dua, 

yakni ija>rah ‘ayn dan ija>rahdzimmah. 

a. Ija>rah‘ayn 

Yaitu akad ija>rahdengan obyek berupa jasa orang atau 

manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik.Seperti 

menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa 

jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll.Dengan 

                                                             
18

Abdullah bin Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 

Madzhab, 42. 
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demikian, istilah ‘ayn dalam konteks ini bukan ‘ayn yang menjadi 

lawan kata dzimmah. 

Dalam konteks ija>rah ‘aynapabila terdapat cacat pada obyek 

ija>rah yang bisa mempengaruhi ujrah, maka musta’jirmemiliki hak 

khiyar antara membatalkan ija>rahatau melanjutkan. Sedangkan 

apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, masa 

akad ija>rah menjadi batal. Sebab obyek akad ija>rah yang mengalami 

kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak mu’jir tidak memiliki 

tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.
19

 

b. Ija>rah Dzimmah. 

Ija>rahdzimmah adalah ija>rahdengan obyek berupa jasa orang 

atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan mu’jir 

yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, mu’jir memiliki 

tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang 

disewa musta’jir, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu 

secara fisik.Seperti penyewa jasa transportasi untuk mengirim 

barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara 

fisik, menyewa jasa servis hp tanpa menentukan servernya, 

menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa 

menentukan pekerjaan secara fisik, dll. 

Dalam kontrak ija>rahdzimmah, apabila terdapat cacat pada 

obyek, tidak menetapkan hak khiyar bagi musta’jir.Demikian juga 

                                                             
19

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287. 
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apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad 

ija>rah tidak batal.Artinya, pihak mu’jir tetap memiliki tanggungan 

untuk memberikan obyek yang beradadala tanggungan mu’jir, 

sehingga mu’jir berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau 

rusak.Dan ketika pihak mu’jir tidak anggup memberikan ganti, 

musta’jir baru memiliki hak khiyar. 

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa menyewa/ ija>rah 

menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.Di 

bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

sewa-menyewa. 

a. Pihak pemilik objek perjanjian barang sewa-menyewa atau pihak 

yang menyewakan: 

1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 

2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga 

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan 

3) Memberitahukan kepada penyewa, semua cacat dari barang 

yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa. 

4) Penyewa bertanggungjawab  terhadap semua cacat dari barang 

yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang. 

5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang 

telah diperjanjiakn. 

6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa. 
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b. Pihak Penyewa 

Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai penyewa 

yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu 

menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian 

mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan sesua dengan 

keadaan.
20

 

1) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan 

2) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya. 

3) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang 

disewa. 

4) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama 

memanfaatkan barang yang disewa.  

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling 

memenuhi prestasi. Dalam kontrak sewa menyewa memberikan 

sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat 

sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat 

dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi penyewa yang baik) 

dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang 

sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, 

sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa 

mengubah wujud barang yang disewakan). 

                                                             
20

  Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indpnesia 

(Yogyakarta: Citra Media,2006),48. 
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Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalah 

perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan 

ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.
21

 

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian 

dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu (tidak 

mempunyai fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian 

timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik 

yang dibuat  secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, harus 

dengan kesepakatan. 

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa 

tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa 

menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti 

oleh ahli warisnya. Demikian  juga apabila terjadi jual beli, karena jual 

beli tidak memutuskan sewa menyewa 

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan 

perjanjian (fasakh) adalah: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan 

objek sewa menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa 

oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya. 

b. Rusaknya barang yang disewakan. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alayh).
22

 

                                                             
21

 Ibid., 48  
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G. Pembatalan Sewa Menyewa Dengan Uang Muka (Al-Urbu>n) 

Al- Urbu>n (العربون) atau al-‘urban (العربان) secara etimologi berarti  

sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedang ‘urbu>n secara 

terminologi adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan 

membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP/down 

payment/uang muka), dengan catatan jika ia mengambil barang 

dagangan maka ia melunasi harga barang dan jika ia tidak 

mengambilnya, maka barang itu menjadi milik penjual. 

Membayar uang muka atau yang sering disebut sebagai tanda 

jadi jual beli adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar 

sebagian total pembayaran kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, 

uang muka dihitung sebagai bagian total pembayaran dan jika tidak 

maka uang muka diambil penjual dengan dasar sebagai pe,berian dari 

pihak pembeli.
23

 

Fuqaha’ berbeda pendapat mengenai hukum jual beli al-urbu>n. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli al-urbu>n tidak sah 

berdasarkan hadist ‘Amr ibn syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya yang 

berkata: 

َُّىَانَّهَ ن َ   لع ر ب انَ ا ََعَ يَ ب َ َنَ عَ ع ل ي و َو س لَّم ََىَاهللَ لَّصَ َِب 
Artinya:‚Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli ‘urbu >n‛.

24 
 

                                                                                                                                                                       
22

 Abdul Ghofur Ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Citra Media, 2006),49  
23

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 152. 
24

Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia, 43. 
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Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa jual beli al-‘urbu>n adalah 

haram karena termasuk  memakan  harta orang lain secara bathil, juga 

mengandung gharar (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak, 

yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat 

mengembalikan jual beli jika tidak suka. Masih banyak bagi argumentasi 

ulama yang tidak membolehkan jual beli al-‘urbun. 

Ulama Hana>bilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini (Al-

‘Urbu >n) adalah boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi’ ibnu al-

Haris bahwa ia membelikan ‘Umar rumah penjara dari Shafwan ibnu 

Ummayah dengan syarat jika ‘Umar suka. Namun, jika tidak suka, maka 

Shafwan mendapat sekian dan sekian. Al-‘Urbu >n termasukjual beli yang 

mengandung kepercayaan dalam bermua’amalah, yang hukumnya 

diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan ‘urf 

(adat kebiasaan).
25

Wahbah Zuhayl>i juga membenarkan praktik 

pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa 

dalam dalil adanya ‘urf (tradisi yang berkembang).
26

 

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang membolehkan, Ibnu 

Sirin dan Sa’id bin al-Musayyab juga membolehkan bai’ al-‘Urbu>n. 

Menurutnya, hadist yang melarang al-‘Urbu >n adalah hadist dhaif. 

Karena terdapat hadist shahih yang membolehkannya, seperti hadist 

riwayat Nafi’ bin Abd al-Haris. Pendapat Imam Ahmad ini diperkuat 
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Hidayat, Fiqih Jual beli, 209. 
26

Djuwaini, Pengantar, 91-92 . 
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oleh Ibn al-Qayyim (salah seorang ulama Hana>bilah) yang mengutip 

hadist yang diriwayatkan oleh Bukha>ri dari Ibnu Sirin ra, beliau berkata:  

َي و َ:َاَ  َر ج ل ََل كَّرِّ َةَ ا ئَ مَ َكَ لَ اَ,َف َ ذَ كَ ََمٍَوَ َي َ ف ََكَ عَ مَ َلَ حَ ر َأَ مَ ل ََنَ ا َفَ َكَ ب ََاك َر ََلَ خَ دَ قال 
َي َ َمَ لَ ,ف َ َمَ ىَ رَ دَ  َف  ل ل َر ر ي   َ:م ن  َع ل يَ ر    ر ه َف  ه و  َم ك  و َط اَئ ع اَغ ي  ر   وَ ر رَّط َع ل ىَن  ف س 

 

Artinya: ‚seseorang berkata kepada orang yang menyewa ‚Masukkan 
kendaraanmu, jika tidak berangkat bersamamu hari anu dan 
anu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham,‛ Lalu ia 
tidak pergi, maka Syuraih berkata: ‚Barang siapa 
mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan suka 
hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya.‛  

 

Hadi>st di atas (Konteksnya) membicarakan tentang sewa 

menyewa. Selain berlaku untuk jual beli, ba’i al-‘urbu>n juga berlaku 

untuk sewa menyewa (al-ija>rah). Hadi>st di atas menerangkan 

diperbolehkan hukumnya mengambil uang panjar apabila pembeli atau 

penyewa tidak jadi atau membatalkan akad jual beli atau sewa 

menyewa, tetapi yang lebih ulama adalah uang panjar tersebut 

dikembalikan kepada pemiliknya atau si penyewa.
27

 

‘Abdul-‘Aziz ibn Baz Rahimahullah juga membolehkan jual jual 

beli al-urbun. ‚Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut 

pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah 

menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi‛. Namun, jika penjual 

pengambilan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka 

demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah 

Ta’ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. 

                                                             
27

Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 209-210. 
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ر ت وَ  ع ش  ل ًماَأ ق اَل و َاهللَ  َم س  َأ ق ال  28م ن 
 

Artinya: ‚Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang 
muslim, maka Allah membatalkan kesalahannya.‛29 

 

Dalil hukum Islam yang dijadikan argumen (hujah) untuk 

mendukung pendapat ulama yang membolehkan ‘urbu >n adalah firman 

Allah SWT, Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275, yakni : 

           

Artinya: ‚Padahal Allah telah menghalalkan jual beli danmengharamkan 

riba.‛ 

 

H. Wanprestasi dan Penyelesaiannya Dalam Sewa Menyewa (Ija>rah) 

Dalam sewa menyewa masing-masing pihak yang terlibat harus 

saling memenuhi prestasi. Prestasi dalam sewa menyewa yakni 

memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang 

sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga 

dapat dimanfaatkan), tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang 

menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang 

diperjanjiakan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama 

waktu sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan). Jika 

salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, ia berada dalam kondisi 

wanprestasi yang dapat menyebabkan adanya pembatalan perjanjian dan 

dalam hal tertentu dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi 

                                                             
28

Abi Dawud Sulaiman bin Ash’ath al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, Vol. 10 (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1994), 281 
29

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, 42. 
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pihak  yang dirugikan. Dapat pula tuntutan gantirugi dan pembatalan 

perjanjian sekaligus.
30

 

Penyelesaian apabila terjadi perselisihan akibat salah satu pihak 

tidak memenuhi prestasi dalam suatu akad yakni dengan jalan 

perdamaian (Shulhu) antara kedua belah pihak. Dalam fiqh pengertian 

Shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan anatara 

dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. 

Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain:  

a. Dengan cara Ibra >’ (membebaskan debitur dari sebagian 

kewajibannya. 

b. Dengan cara Mufadhah (penggantian dengan yang lain), misalnya 

Shulhu Hibahyaitu penggugat menghibahkan sebaian barang yang 

dituntut kepada tergugat. Shulhubay yaitu penggugat menjual 

barang yang dituntut kepada tergugat dan Shulhu Ija>rah yaitu 

penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. 

Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan 

barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat 

kepadanya, atau membayar sewa. 

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing masing pihak 

untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada 

pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak 

                                                             
30

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 348. 
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ketiga. Perdamaian  (shulhu) ini disyariatkan berdasarkan Al-

Qur’anSurat Al-Hujarat ayat 9, Sunnah dan Ijma’. Umar r.a pernah 

berkata: ‚tidaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena 

pemutusan perkara melaui pengadilan akan mengembangkan kedengkian 

di antara mereka‛.31
 

1. Pengembalian Sewaan 

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa 

akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan 

kewajiaban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan/mengembalikan 

barang yang disewanya.  Adapun ketentuan mengenai penyerahan 

barang ini adalah sebagai berikut: 

Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap/benda tidak 

bergerak (‘iqrar), ia wajib mengembalikan kembali dalam keadaan 

kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada 

pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada 

kesuliatn untuk menghilangkannya
32

. 

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika Ija>rah telah berakhir, 

penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan.
33
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BAB III 

PRAKTIK SEWA KAMAR DI PENGINAPAN HARMONI 

DESA GONDOWIDO KECAMATAN NGEBEL 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Peneitian 

1. Profil  Desa Gondowido 

Pada zaman dahulu Desa Gondowido dan Desa Talun adala satu 

wilayahyaitu wilayah Gondowido, yang kepala Desanya pada waktu itu 

bapak Shodikromo.Pada waktu itu Kepala Desa mempunyai adik sehingga 

Wilayah Desa Talun dan Desa Gondowido jadi satu.Dengan alasan untuk 

mempermudah pengaturan Pemerintahan Desa dan mulai saat itu 

Gondowido dan talun melaksanakan pengaturan pemerintahan sendiri.Asal 

usul lahirnya desa Gondowido, dahulu bernama desa Dawuk. Mengapa 

disebut  demikian? konon cerita para sesepuh desa, pada waktu itu ada 

keajaiban yaitu kuda tiban yang berbulu kecoklat-coklatan (Dawuk).
1
 

Namun keberadaan kuda beserta kandangnya itu hanya berlangsung 

selama 35 hari (selapan dino).Setelah itu kuda dan kandangnya hilang, 

entah kemana tidak ada orang yang tahu sejatinya kejadian itu desa tersebut 

dinamakan desa Dawuk. 
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 Diknas Pariwisata Kab. Ponorogo, Sejarah Desa-desa di Kec. Ngebel (Ponorogo: 2014), 47. 
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Desa Dawuk semakin lama berkembang penduduknya semakin 

bertambah dan wilayahnya semakin luas. Kemudian sekitar awal abad 

XVIII di desa Dawuk terjadi peristiwa yang mengejutkan masyarakat desa, 

Peristiwa tersebut tercium sampai keluar desa, peristiwa tersebut 

adalah keluarnya bau apyun (sejenis ganja) yang menyebar kemana-mana. 

Namun setelah  diselidiki oleh pihak yang berwajib keberadaan apyun 

tersebut tidak ditemukan. Ada baunya tetapi tidak ditemuksn wujudnya 

pada masa itu masyarakat Dawuk menyebutnya dengan Zaman APYUN. 

Ada bau (ganda) namun tidak ada wujudnya itulah yang menjadi 

inspirasi warga setempat untuk menamakan desa tersebut menjadi desa 

Gondowido.Berasal dari kata Ganda yang berarti bau (ambu), Wido yang 

berarti jelek yaitu (menghisap apyun). Itulah cerita atau sejarah desa 

Gondowido.
2
 

Para pejabat bekel/demang atau sekarang disebut dengan kepala 

desa semenjak berdirinyadesa Gondowido sebagai berikut: 

1. Soedikoro 

2. Pasiun 1948 

3. Joyo Astro 1948-1982 

4. Supriadi 1982-2002 

5. Arief  Fudiono, S.Sos 2002-2012 
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6. Purwanto 2012- sekarang  

2. Batas-Batas Wilayah Desa Gondowido 

a) Batas Utara   : Desa Pupus 

b) Batas Selatan : Desa Talun 

c) Batas Timur   : Desa Kediri 

d) Batas Barat    : Desa Wagir Lor 

3. Luas Wilayah Desa Gondowido Menurut Penggunaan 

a) Teknis seluas 15 Ha 

b) Tegal/ Ladang seluas 181.124 seluas Ha 

c) Pemukiman seluas 96.45 Ha 

d) Pekarang seluas 196.05  Ha 

e) Tanah Perkebunan Rakyat Seluas 138.22 Ha 

f) Tanah Perkebunan Negara Seluas 107. 682 Ha 

g) Tanah Perorangan seluas 14.32 Ha 

h) Tanah fasilitas umum seluas 14.509 Ha 

i) Tanah Hutan seluas 123.9 Ha 

j) Sawah irigasi
3
  

  

                                                             
3
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4. Jumlah Penduduk 

Dalam perkembangan kependudukan yang dihimpun oleh peneliti 

dari profil desa hingga awal tahun 2016 sejumlah 2622 jiwa.Terdiri dari 

penduduk laki-laki 1319 orang dan Penduduk Perempuan 1303. 

5. Keadaan Perekonomian 

Keadaan perekonomian Desa Gondowido tergolong dalam kondisi 

menengah kebawah, meskipun ada salah satu masyarakat yang di 

kategorikan dalam golongan ekonomi atas. Mayoritas penduduk 

Gondowido memiliki usaha penginapan, hal ini dapat dilihat dengan 

banyaknya penginapan yang dimiliki warga sekitar, salah satunya adalah 

penginapan milik Bapak Sutanto yang diberi nama penginapan”Harmoni”. 

PenginapanHarmonidibangun sejak tahun 2012 dan berdiri diatas 

tanah seluas 1600m² dengan jumlah kamar sebanyak 10 unitdimana 4 kamar 

biasa  dan 7 kamar dilengkapi fasilitas televisi dengan luas kurang lebih 3,5 

x 4 meter. Penginapan ini terletak di sebelah timur telaga dengan jarak 

kurang lebih sekitar 200 m. penginapan Harmoni pada saat ini juga dalam 

masa pembangunan lantai dua.
4
 

Dengan strategisnya lokasi penginapanyang dimiliki oleh 

perorangan yang termasuk cukup besar.Apabila dilihat dari dokumen desa 
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perkapita maka masyarakat Desa Gondowido termasuk golongan menengah 

ke bawah.
5
 

B. Praktik Sewa Kamar di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan 

Ngebel 

1. Akad Pada Sewa Kamar di Penginapan HarmoniDesa Gondowido 

Kecamatan Ngebel 

Sewa menyewa merupakan transaksi yang sangat sering dilakukan 

setelah jual beli. Seperti pada umumnya, proses yang digunakan dalam sewa 

menyewa kamar penginapan Harmoni ini adalah melalui adanya sebuah 

kesepakatan antara pihak pemilik dan penyewa kamar penginapan.Seperti 

kutipan wawancara antara penulis dengan Ibu Kasmirah selaku pemilik 

Penginapan Harmoni. 

“Tidak jauh beda dengan prosedur sewa penginapan pada 
umumnnya. Pengunjung hanya kami mintai KTP dan uang sewa kamar 
saja.Biasanya pengunjung yang ingin beristirahat datang langsung ke 
penginapan untuk menyewa kamar, kemudian apabila cocok penyewa 
langsung melakukan transaksi sewa kamar penginapan, dan penyewa bisa 
langsung menempati kamar yang telah di sewa.Sebelum adanya ijab qabul 
antara penyewa dengan yang menyewakan kamar, pihak yang menyewakan 
dalam hal ini terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam sewa 
kamar tersebut.Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan.”6 

 
Pernyataan sewa dilakukan secara lisan, yaitu dengan mengucapkan 

kalimat bahwa ia akan menyewa kamar penginapan selama beberapa jam 

                                                             
5
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6
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atau beberapa hari. Kemudian jika telah terjadi kesepakatan mengenai harga 

dan ketentuan-ketentuan yang lainnya maka penyewa melakukan transaksi 

dengan harga yang telah disepakati karena memang di penginapan Harmoni 

ini pembayaran dilakukan di awal  jika pengunjung yang datang langsung. 

Adapun ketentuan-ketentuannya yaitu penyewa harus memberikan 

KTP ataupun tanda pengenal lainnya, kemudian pihak dari penginapan 

mencatat di buku  harian pengunjung yang berisikan tanggal sewa, nama, 

alamat, nomor kendaraan, waktu mulai sewa, berakhirnya masa sewa atau 

berapa jam masa sewa. Setelah itu pihak penginapan menawarkan paket 

kamar.Fasilitas karma yang tersedia sesuai dengan jenis kamar dan 

harga.Jadi, setiap jenis kamar memiliki harga dan fasilitas yang berbeda. 

Adapun fasilitas kamar tersebut yaitu: pertama harga Rp 

65.000,00/12 jam dengan fasilitas ini pengunjung hanya mendapatkan 

fasilitas kamar tidur beserta kamar mandi. Sedangkan fasilitaskedua dengan 

harga Rp 75.000,00/12 jam penyewa akan mendapatkan fasilitas berupa 

kamar mandi, kamar tidur dan televisi. masing masing kamar tersebut juga 

dilengkapi meja, kursi, 2 botol teh botol sosro dan perlengkapan mandi 

berupa sabun, dan body towel. 

Selain beberapa fasilitas diatas, penginapan Harmoni juga dilengkapi 

dengan area parkir yang luas, taman, dan kantin yang menyediakan 
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kebutuhan pengunjung diantaranya berupa snack ringan, minuman dan 

beberapa peralatan mandi. 

Penginapan Harmoni juga memberlakukan beberapa aturan untuk 

pengunjung, peraturan yang diterapkan pun cukup umum dan peraturan  

yang sudah kami sepakati bersama dengan para pemilik penginapan di 

ngebel ini. Peraturan ini diantaranya  

a. Dilarang menyimpan, menggunakan dan mengedarkan narkoba. 

b. Dilarang melakukan perjudian. 

c. Dilarang membawa senjata tajam. 

d. Dilarang membuat keributan. 

e. Dilarang menginap dengan pasangan yang bukan muhrimnya/ berbuat 

asusila. 

Selain penyewa datang langsung ke penginapan, penyewa juga bisa 

melakukan pemesanan kamar melalui via telepon. Bagi penyewa yang sudah 

langganan dalam arti sudah sering datang makatidak memberikan uang 

muka/DP.Ketika masa sewa kamarnya telah berakhir maka si penyewa bisa 

menyerahkan kunci kamar kepada pihak pemilik penginapan. 

Penginapan Harmoni pada dasarnya telah berusaha memperbaiki, dan 

megembangkan system manajemen dan pelayanan terhadap kepuasan 

penyewa.Penginapan Harmoni selalu memperbaiki peraturan dan ketentuan-

ketentuan sewa meyewa guna meminimalisir dan menghindari adanya 
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wanprestasi.Meskipun sudah diperbaiki sedemikian rupa, masih ada saja kasus 

wanprestasi yang terjadi.Dalam hal ini pihak Penginapan Harmoni berusaha 

dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. 

Dalam perjanjian sewa menyewa kamar, setiap kamar hanya 

diperbolehkan di isi dengan 2-3 orang saja. Tetapi pada kasus ini tidak sesuai 

dengan perjanjian di awal akad, yakni ada suatu organisasi mahasiswa dari 

salah satu universitas Surabaya yang melakukan sewa kamar dengan 

mengatakan jumlah mahasiswa yang akan menginap sebanyak 30 orang 

ternyata lebih dari 30 orang. Selain itu juga rombonga mahasiswa ini melebihi 

batas waktu sewa yang telah disepakati di awal.Seperti wawancara dibawah 

ini. 

“Pernah, waktu itu dari organisasi mahasiswa Surabaya mereka pesan 
semua kamar dengan perjanjian awal setiap kamarnya di isi maksimal 2-3 
orang dan ternyata setiap kamar nya diisi 5-6 orang, mereka membooking 
semua kamar untuk satu hari (24 jam), dan juga rombongan ini melebihi batas 
waktu sewa yang telah diperjanjikan awal , setelah itu pemilik penginapan 
meminta tambahan uang dikarenakan pihak penyewa melebihi batas waktu 
yang telah disepakati di awal. Ya dikarenakn mereka tidak menyanggupi untuk 
membayar penuh jadi hanya di bayar setengahnya saja” 

 

Dari penjelasan ibu Kasmirah bahwasannya ada sekelompok organisasi 

mahasiswa dari Surabaya yang memesan semua kamar di Penginapan 

Harmoni dalam rangka acara rapat se-Jawa Timur yang  diadakan  di gedung 

Telogo Rejo 1 dengan perjanjian awal bahwasannya setiap kamarnya akan di 

diisi maksimal 2-3 orang, dan pada kenyataannya setiap kamarnya diisi 5-6 
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orang. Jika harga sewa kamar per 12 jamnya Rp 75.000 maka harga 1 Hari 

atau 24 jam adalah Rp 150.000 dikalikan 6 unit kamar Rp 900.000 untuk 

kamar yang berfasilitas televisi. sedangkan untuk kamar yang fasilitas biasa 

per 12 jamnya Rp 60.000 maka harga 1 hari (24 jam) adalah Rp 120.000 

dikalikan 4 unit kamar Rp 480.000   

Pihak penyewa tersebut sebenarnya hanya menyewa kamar selama 1 

hari (24 jam) tetapi pada kenyataannya penyewa ini melebihi batas waktu 

sewa selama 6 jam. Lalu pihak penginapan akhirnya meminta tambahan uang 

sewa dikarenakan dari penyewanya sendiri melebihi batas watu sewa 

sebanyak Rp 345.000 ditambah total bayar awal Rp 1.380.000 sehingga 

jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh pihak penyewa sebanyak Rp 

1.725.000, tapi pihak penyewa hanya mampu membayar uang sewa sebanyak 

Rp 1.600.000.sehingga pihak penginapan merelakan kekurangan uang sewa 

tersebut. 

2. Pembatalan Sewa Menyewa Dengan Uang Muka di Penginapan Harmoni 

Desa Gondowido Ngebel 

Pada waktu-waktu tertentu, Penginapan Harmoni beberapa kali 

mendapat pesanan/bookingandari pelanggannya ataupun dari dari komunitas-

komunitas yang mengadakan acara di telaga ngebel.Biasanya hari weekend, 

hari-hari biasa, ataupun libur panjang lainnya.Penyewa memesan kamar jauh-
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jauh hari, sekitar dua hari - satu minggu sebelum hari dan tanggal yang telah 

disepakati. 

 Pengunjung yang sudah berlangganan tidak menutup kemungkinan 

juga melakukan bembatalan secara tiba-tiba. Seperti kutipan wawancara ibu 

kasmirah dibawah ini: 

Kalo pengalaman pernah ada, dulu ada yang booking semua kamar 
dan kebetulan kan sudah pernah datang kesini, jadi gak saya mintai uang 
muka, dan ternyata orangnya tidak  jadi datang, gak tau juga alasannya 
kenapa! ya terlanjur menolak pelanggan yang mau menginap juga, ya 
mungkin belum rezeki, itung-itung untuk pengalaman supaya kedepannya 
kalau ada yang membooking lagi kita berlakukan DP. 

 

Jadi dengan adanya kejadian tersebut pihak penginapan Harmoni 

Memberlakukan uang muka minimal 30% sebagai jaminan jika sewaktu-

waktu terjadi pembatalan oleh pengunjung.Ini jugaberlaku untuk semua 

pengunjung baik pelanggan lama atau pelanggan baru.Pengunjung biasanya 

memberi tahu pihak  tempat atau kamar yang akan disewa serta memberikan 

uang muka, uang muka bisa ditransfer melaui rekening pemilik penginapan. 

Berbeda dengan salah satu kasus yang terjadi di penginapan Harmoni 

ini.Ada suatu rombongan yang menyewa penginapan, di mana penyewa 

melaukan akad melalui via telephone untuk menyewa semua kamar di 

penginapan Harmoni dengan membayar uang muka sebesar 30% dari harga 

total sewa.Akan tetapi pada saat jatuh waktu sewa, dari pihak rombongan 

tidak datang di penginapan serta tidak adanya kejelasan akad sewa. 
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“Iya dulu pernah ada kasus wanprestasi juga mbak, jadi pada waktu 
itu ada rombongan salah satu club motor yang mengadakan acara di telaga. 
Seminggu sebelumnya mereka memesan dengan jumlah seluruh kamar yang 
ada disini selama 1 hari. Jadi saya memimta mereka untuk membayar  uang 
muka atau DP sebesar 30% dari harga sewa. Tapi setelah hari yang 
ditentukan mereka tidak datang dan tidak bisa dihubungi, padahal saya sudah 
menolak pelanggan lain yang ingin menginap.”7 

 

Pihak penginapan telah mencoba menghubungi penyewa yang telah 

memesan kamar tersebut, akan tetapi tidak ada jawaban. Sehingga guna 

mengganti kerugian akibat terjadinya pembatalan sewa kamar tesebut, pihak 

penginapan Harmoni menggunakan uang muka sewa sebagai ganti kerugian. 

 

 

 

                                                             
7
 Wawancara 006/RE/2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA KAMAR  

DI PENGINAPAN HARMONI DESA GONDOWIDO NGEBEL 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Kamar Di Penginapan 

Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel 

Sewa menyewa menurut syara’ adalah menukar suatu dengan ada 

imbalannya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti sewa 

menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual 

tenaga atau kekuatan.
1
 Menurut Jumhur Ulama’ hukum asal sewa 

menyewa adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh syara’, berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, 

hadits, dan ijma’ ulama.
2
 

Pengertian ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa atau upah 

mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat (baiul manfaat), 

sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan (baiul 

manfaat).
3
 Jadi, objek sewanya adalah manfaat bukan bendanya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Tala>q ayat 6 

      

                                                             
11

 Suhendi, Fiqih Muamalah,115. 
2
  Ghazali, Abdul Rahman .Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010,  277. 

3
 Suhendi, Fiqih Muamalah,114 
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Artinya : ‚Kemudian jika mereka telah menyusukan anakmu, maka 

berilah kepada mereka upahnya‛.4   

Setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk kebutuhan 

hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli, sewa 

menyewa atau transaksi lainnya. Sewa menyewa atau Ija>rah disyaratkan, 

karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk 

tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan rumah untuk tempat 

tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagiannyang lainnya, mereka 

butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai 

peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan 

tanah untuk bercocok tanam.
5
 

Pada praktik penyewaan kamar di penginapan Harmoni, ada hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengunjung dan pihak 

penginapan. Hak dari pengunjung adalah mendapatkan atau menggunakan 

semua fasilitas yang deisediakan oleh penginapan. Sebab, pengunjung 

harus membayar sewa kamar yang sudah ditentukan oleh pihak 

penginapan. Sedangkan hak dari penginapan adalah menerima uang sewa 

kamar yang diberikan oleh pengunjung dan harus memberikan pelayanan 

yang baik kepada pengunjung yang menginap di penginapan Harmoni. 

Dalam Islam, ketika masyarakat melakukan transaksi sewa 

menyewa harus memenuhi mekanisme dan aturan yang bersumber pada 

al-Qur’an dan hadits. Tujuannya adalah agar dapat membedakan mana 

                                                             
4
 Al-Qur’an, 65:6.   

5
 Sabiq, Fikih Sunnah, 10-11 
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yang baik dan buruk. Sebab, manusia merupakan makhluk yang selalu 

merasa kekurangan dan memiliki nafsu yang besar, termasuk untuk 

mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, jika 

tidak ada aturan-aturan yang dijadikan dasar, maka tidak ada yang 

mengontrol perilaku manusia. Dengan demikian, dikhawatirkan akan 

terjadi kerusakan pada sendi-sendi perekonomian pada masyarakat.
6
 

Pada kasus sewa menyewa kamar di penginapan Harmoni, pihak 

yang menjadi mu’ajir adalah pihak penginapan Harmoni, sedangkan yang 

menjadi musta’jir adalah pengunjung yang akan menginap di penginapan 

Harmoni. Shigat (ijab qabul) yang dinyatakan oleh keduanya dengan 

menggunakan bahasa lisan dan menyatakan ingin menginap di penginapan 

tersebut. Pada sewa menyewa kamar di penginapan Harmoni, yang 

menjadi objek sewa menyewa adalah kamar penginapan. Dengan 

demikian, rukun yang harus dipenuhi dalam sewa menyewa kamar di 

kamar penginapan Harmoni sudah terpenuhi. 

Dalam praktik sewa menyewa kamar di penginapan Harmoni, 

akad yang dipakai dalam bertraksaksi adalah akad yang lazim digunakan 

oleh masyarakat secara umum. Kedua pihak yang melakukan transaksi, 

yaitu pihak penginapan dan pengunjung yang akan menginap merupakan 

orang yang telah dewasa. Selain itu, mereka melakukan transaksi secara 

sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun. 

                                                             
6
 Hamzah Ya’qub, Kode Etika Dagang Menurut Islam (Bandung: Diponegoro, 1992), 14. 
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Pada kasus sewa menyewa kamar di penginapan Harmoni ini, 

kedua belah pihak yang melaukan transaksi tersebut atas dasar saling 

membutuhkan. Maksudnya, tamu yang akan menginap membutuhkan 

kamar dan penginapan membutuhkan penghasilan atau pendapatan. Hal 

ini dapat dilihat ketika tamu menyatakan ingin menginap dan diharuskan 

untuk membayar sejumlah uang sebagai uang sewa. dalam melakukan 

akad sewa menyewa, keduanya juga tidak mendapatkan paksaan dari 

siapapun. Dengan demikian, syarat kerelaan bagi kedua belah pihak 

terpenuhi. 

Meskipun manfaat objek boleh, bisa jadi setelah terjadi akad sewa 

menyewa menjadi suatu yang haram untuk ditransaksikan. Sebab, 

manfaat objek tidak digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan hukum 

Islam. Adanya kemungkinan terjadi hal-hal yang melanggar syara’ inilah 

yang menyebabkan penggunaan objek menjadi tidak berprinsip syariah. 

Al-‘urbu>n ( العرب) atau al-‘urban ) العربان(   secara etimologi berarti 

sesuatu yang digunakan sebaai pengikat jual beli. Membayar uang muka 

atau yang sering disebut sebaai tanda jadi jual beli adalah pihak pembeli 

membeli suatu barang dan membayar sebaian total pembayaran kepada 

penjual.
7
  

Membayar uang muka atau yang sering disebut sebagai tanda jadi 

jual beli adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar 

sebagian total pembayaran kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, 

                                                             
7
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, Cet, Ke-2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007),152. 



49 
 

 

uang muka dihitung sebagai bagian total pembayaran dan jika tidak maka 

uang muka diambil penjual dengan dasar sebagai pe,berian dari pihak 

pembeli.
8
 

Penginapan Harmoni memberlakukan uang muka atau Dp kepada  

penyewa yang memesan  kamar, besarnya yakni 30% dari harga sewa 

kamar. Uang muka/al-‘urbun di sisini adalah tanda bukti keseriusan 

penyewa untuk menyewa kamar penginapan Harmoni. 

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Kasmirah 

selaku pemilik penginapan Harmoni, dalam praktik sewa menyewa kamar 

penginapan Harmoni ini apabila ada seseorang yang ingin menyewa 

kamar penginapan  jauh-jauh hari sebelum ditempati, maka penyewa 

diharuskan membayar uang  muka/al-‘urbu>n  terlebih dahulu sebesar 30% 

dari harga sewa per kamar. Penyewa tidak harus datang ke tempat 

penginapan, bisa juga dengan melakukan tranfer ke rekening pemilik 

penginapan.
9
 

Dalil hukum islam yang dijadikan argumen (hujah) untuk 

mendukung pendapat ulama yang membolehkan al-‘urbun adalah firman 

Allah SWT, Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275, yakni: 

                 

Artinya: ‚Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba‛   

                                                             
8
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 152.  

9
 Wawancara 006/RE/2019 
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 Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli  seperti ini (al-

‘urbu>n) adalah boleh dan sah. Al-‘urbu>n termasuk jual beli yang 

mengandung kepercayaan dalam bermu’amalah, yang hukumnya 

diperbolehkan atas dasar kebutuhan (ha>jat) menurut pertimbangan ‘urf 

(adat kebiasaan). Wahbah zuhayl>i juga membenarkan praktik pembayaran 

uang muka dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa dengan dalil 

adanya ‘urf (tradisi yang berkembang).
10

 

 Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang membolehkan, Ibnu 

Sirin dan Sa’id bin al-Musayyab juga membolehkan bay’ al-‘urbun. 

Menurutnya, hadits yang melarang bay’ al-‘urbun adalah hadits dhaif. 

Karena terdapat hadits shahih yang membolehkannya, seperti hadits 

riwayat Nafi’ bin Abd al-Haris. Hadits di atas menerangkan diperbolehkan  

hukumnya mengambil uang panjar apabila pembeli atau penyewa tidak 

jadi atau membatalkan akad jual beli atau sewa menyewa, tetapi yang 

lebih utama adalah uang panjar tersebut dikembalikan kepada pemiliknya 

atau si penyewa. 

 ‘Abdul-‘Aziz ibn Baz juga membolehkan jual jual beli al-urbun. 

‚Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang 

shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli 

tidak jadi‛. Namun, jika penjual pengambilan uang muka pembeli ketika 

jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak 

pahalanya di sisi Allah Ta’ala. 

                                                             
10

 Djuwaini, Pengantar, 91-92 . 
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Dalam sewa menyewa masing-masing pihak yang terlibat harus 

saling memenuhi prestasi. Prestasi dalam sewa menyewa yakni 

memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang 

sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga 

dapat dimanfaatkan), tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang 

menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang 

diperjanjiakan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu 

sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan). Jika salah 

satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, ia berada dalam kondisi 

wanprestasi yang dapat menyebabkan adanya pembatalan perjanjian dan 

dalam hal tertentu dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak  

yang dirugikan. Dapat pula tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian 

sekaligus.
11

 

Penginapan Harmoni pada dasarnya telah berusaha memperbaiki, 

dan megembangkan sistem manajemen dan pelayanan terhadap kepuasan 

penyewa. Penginapan Harmoni selalu memperbaiki peraturan dan 

ketentuan-ketentuan sewa meyewa guna meminimalisir dan menghindari 

adanya Wanprestasi. Meskipun sudah diperbaiki sedemikian rupa, masih 

ada saja kasus Wanprestasi yang terjadi. Dalam hal ini pihak Penginapan 

Harmoni berusaha dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. 

                                                             
11

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 348. 
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Dalam perjanjian sewa menyewa kamar, setiap kamar hanya 

diperbolehkan di isi dengan 2-3 orang saja. Tetapi pada kasus ini tidak 

sesuai dengan perjanjian di awal akad, yakni ada suatu organisasi 

mahasiswa dari salah satu universitas Surabaya yang melakukan sewa 

kamar dengan mengatakan jumlah mahasiswa yang akan menginap 

sebanyak 30 orang ternyata lebih dari 30 orang. Selain itu juga 

rombongan mahasiswa ini melebihi batas waktu sewa yang telah 

disepakati di awal. Seperti wawancara di bawah ini. 

‚Pernah, waktu itu dari organisasi mahasiswa Surabaya mereka 

pesan semua kamar dengan perjanjian awal setiap kamarnya di isi 

maksimal 2-3 orang dan ternyata setiap kamar nya diisi 5-6 orang, mereka 

membooking semua kamar untuk satu hari (24 jam), dan juga rombongan 

ini melebihi batas waktu sewa yang telah diperjanjikan awal, setelah itu 

pemilik penginapan meminta tambahan uang dikarenakan pihak penyewa 

melebihi batas waktu yang telah disepakati di awal. Ya dikarenakn 

mereka tidak menyanggupi untuk membayar penuh jadi hanya dibayar 

setengahnya saja‛
12

 

Dari penjelasan ibu Kasmirah bahwasannya ada sekelompok 

organisasi mahasiswa dari Surabaya yang memesan semua kamar di 

Penginapan Harmoni dalam rangka acara rapat se-Jawa Timur yang  

diadakan  di gedung Telogo Rejo 1 dengan perjanjian awal bahwasannya 

setiap kamarnya akan diisi maksimal 2-3 orang, dan pada kenyataannya 
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setiap kamarnya diisi 5-6 orang. Jika harga sewa kamar per 12 jamnya Rp 

75.000 maka harga 1 Hari atau 24 jam adalah Rp 150.000 dikalikan 6 unit 

kamar Rp 900.000 untuk kamar yang berfasilitas televisi. sedangkan 

untuk kamar yang fasilitas biasa per 12 jamnya Rp 60.000 maka harga 1 

hari (24 jam) adalah Rp 120.000 dikalikan 4 unit kamar Rp 480.000. 

 Dengan memperhatikan landasan teori dan hasil wawancara yang 

dilakukan penulis dengan narasumber diketahui bahwa wanprestasi 

terdapat pada saat penggunaan kamar tidak sesuai dengan ketentuan, satu 

kamar untuk 3 orang, namun dalam praktiknya satu kamar digunakan 

untuk lebih dari tiga orang, untuk mengatasi hal tersebut maka pihak 

pengelola penginapan memberlakukan kenaikan tarif. Meskipun pada 

akhirnya penyewa hanya sanggup membayar separuh dari tarif yang 

ditetapkan namun pihak pengelola penginapan menerima pembayaran 

tersebut. Dengan demikian penyelesaian wanprestasi di penginapan 

Harmoni Desa Gondowido Ngebel, sesuai dengan hukum Islam karena 

tidak betentangan dengan prinsip bertransaksi yaitu adanya kerelaan dari 

kedua belah pihak. 

Sewa menyewa merupakan transaksi yang sangat sering dilakukan 

setelah jual beli. Seperti pada umumnya, proses yang digunakan dalam 

sewa menyewa kamar penginapan Harmoni ini adalah melalui adanya 

sebuah kesepakatan antara pihak pemilik dan penyewa kamar penginapan. 

Seperti kutipan wawancara antara penulis dengan Ibu Kasmirah  selaku 

pemilik Penginapan Harmoni. 
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‚Tidak jauh beda dengan prosedur sewa penginapan pada 

umumnnya. Pengunjung hanya kami mintai KTP dan uang sewa kamar 

saja. Biasanya pengunjung yang ingin beristirahat datang langsung ke 

penginapan untuk menyewa kamar, kemudian apabila cocok penyewa 

langsung melakukan transaksi sewa kamar penginapan, dan penyewa bisa 

langsung menempati kamar yang telah di sewa. Sebelum adanya ijab 

qabul antara penyewa dengan yang menyewakan kamar, pihak yang 

menyewakan dalam hal ini terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-

ketentuan dalam sewa kamar tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.‛ 13 

Adapun fasilitas  kamar tersebut yaitu:  pertama harga Rp 

65.000,00/ 12 jam dengan fasilitas ini pengunjung hanya mendapatkan 

fasilitas kamar tidur beserta kamar mandi. Sedangkan fasilitas kedua 

dengan harga Rp 75.000,00/12 jam penyewa akan mendapatkan fasilitas 

berupa kamar mandi, kamar tidur dan televisi.  masing masing kamar 

tersebut juga dilengkapi meja, kursi, 2 botol teh botol sosro dan 

perlengkapan mandi berupa sabun, dan body towel. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa praktek sewa kamar di 

penginapan Harmoni Desa Gondowido Ngebel sudah sesuai akad sewa 

menyewa, karna dalam pernyataannya pihak penyewa sudah memenuhi 

syarat syarat yang ditentukan dalam melakukan sewa menyewa 

berdasarkan hukum islam dan akad yang ada dalam hukum islam. 
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B. Analisis Pembatalan Sewa Menyewa Dengan Uang Muka di Penginapan 

Harmoni Desa Gondowido Ngebel. 

Pada dasarnya manusia membutuhkan sandang, pangan, dan 

papan yang layak untuk kelangsungan hidupnya. Namun, sebagai 

makhluk social, manusia diharuskan untuk melakukan interaksi, karena 

keterbatasan kemapuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Ada 

banyak hal yang bisa dilakukan diantaranya, jual beli, sewa menyewa, 

pinjam meminjam, gadai dan sebagainya. 

Salah satu kegiatan yang sering terjadi di masyarakat adalah 

sewa menyewa. Hal ini dilaukan karena tidak memungkinkan untuk 

melakukan jual beli. Sehingga, jalan yang diambil agar tetap bisa 

menggunakan manfaat barang atau jasa adalah dengan melaukan sewa 

menyewa. Sewa menyewa atau ijarah adalah transaksi atas suatu 

manfaat dengan adanya ganti atau upah. Adakalanya manfaat tersebut 

berupa barang, dan ada kalanya berupa keterampilan atau jasa. 

Pada waktu-waktu tertentu, Penginapan Harmoni beberapa kali 

mendapat pesanan/bookingan dari pelanggannya ataupun dari dari 

komunitas-komunitas yang mengadakan acara di telaga ngebel. Biasanya 

hari weekend, hari-hari biasa, ataupun libur panjang lainnya.  penyewa 

memesan kamar jauh-jauh hari, sekitar dua hari - satu minggu sebelum 

hari dan tanggal yang telah disepakati. 
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Pengunjung yang sudah berlangganan tidak menutup kemungkinan 

juga melakukan bembatalan secara tiba-tiba. Seperti kutipan wawancara 

Ibu Kasmirah dibawah ini: 

Kalo pengalaman pernah ada, dulu ada yang booking semua kamar 

dan kebetulan kan sudah pernah datang kesini, jadi gak saya mintai uang 

muka, dan ternyata orangnya tidak  jadi datang, gak tau juga alasannya 

kenapa! ya terlanjur menolak pelanggan yang mau menginap juga, ya 

mungkin belum rezeki, itung-itung untuk pengalaman supaya ke depannya 

kalau ada yang membooking lagi kita berlakukan DP.14 

Jadi dengan adanya kejadian tersebut pihak penginapan Harmoni 

Memberlakukan uang muka minimal 30% sebagai jaminan jika sewaktu-

waktu terjadi pembatalan oleh pengunjung. Ini juga berlaku untuk semua 

pengunjung baik pelanggan lama atau pelanggan baru. Pengunjung 

biasanya memberi tahu pihak  tempat atau kamar yang akan disewa serta 

memberikan uang muka, uang muka bisa ditransfer melaui rekening 

pemilik penginapan. 

 Berbeda dengan salah satu kasus yang terjadi di penginapan 

Harmoni ini. Ada suatu rombongan yang menyewa penginapan, di mana 

penyewa melaukan akad melalui via telephone untuk menyewa semua 

kamar di penginapan Harmoni dengan membayar uang muka sebesar 30% 

dari harga total sewa. Akan tetapi pada saat jatuh waktu sewa, dari pihak 
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rombongan tidak datang di penginapan serta tidak adanya kejelasan akad 

sewa. 

 ‚Iya dulu pernah ada kasus Wanprestasi juga mbak, jadi pada 

waktu itu ada rombongan salah satu club motor yang mengadakan acara 

di telaga. Seminggu sebelumnya mereka memesan dengan jumlah seluruh 

kamar yang ada disini selama 1 hari. Jadi saya memimta mereka untuk 

membayar  uang muka atau DP sebesar 30% dari harga sewa. Tapi setelah 

hari yang ditentukan mereka tidak datang dan tidak bisa dihubungi, 

padahal saya sudah menolak pelanggan lain yang ingin menginap.‛15 

 Dari hasil penjabaran di atas diketahui bahwa pembatalan sewa 

menyewa dengan uang muka di penginapan Harmoni Desa Gondowido 

Ngebel tidak sesuai dengan akad yang ada pada teori yang di bahas di 

atas, karna terjadi ketidak sesuaian pada saat transaksi karna pada saat 

transaksi pembayaran tidak terjadi kesepakatan antara penyewa kamar 

dengan pihak yang mempunyai penginapan, hal tersebut mengakibatkan 

kegagalan dalam pemesanan kamar karena salah satu pihak dirugikan. 

  

                                                             
15

 Wawancara 008/RE/2019 



 

58 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat dan mengkaji dari bab-bab sebelumnya, dalam bab 

ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad sewa kamar di penginapan Harmoni 

Desa Gondowido Kecamatan Ngebel tidak sesuai akad sewa menyewa, 

karena dalam prakteknya pihak penyewa dan pengelola penginapan belum 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam melakukan sewa 

menyewa berdasarkan hukum Islam. 

2. Pembatalan sewa menyewa dengan uang muka di Penginapan Harmoni 

Desa Gondowido Ngebel tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

merugikan salah satu pihak. 

B. Saran-saran 

1. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa di penginapan Harmoni desa 

Gondowido kecamatan Ngebel hendaknya mengetahui aturan-aturan yang 

telah ada dan juga memperhatikan sisi keadilannya. Terutama dalam 

penentuan harga sewa yang akan merugikan satu pihak dan 

menguntungkan pihak lain. 

2. Kepada pihak yang bertransaksi sewa-menyewa, hendaknya 

memusyawarahkan dengan baik ketika terjadi wanpretasi sehingga 

ditemukan titik temu yang tidak merugikan salah satu pihak.  
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3. Diharapkan kepada warga yang akan melakukan transaksi sewa-menyewa 

dengan uang muka, khususnya di penginapan Harmoni desa Gondowido 

Ngebel hendaknya mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan-

aturan dalam sewa-menyewa yang sesuai berdasarkan syariat Islam dan  

hukum-hukum dalam bermuamalah sebagaimana yang telah dianjurkan 

supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. 
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TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 001/RE/2019 

Nama Informan : Bapak Sutanto 

Tanggal  : 12 Maret 2019 

Waktu   : 13.00 WIB 

Tema   : Lokasi Objek Penelitian 

 

Pertanyaan Dimana lokasi penginapan Harmoni berada 

dan perbatasan dengan kelurahan mana saja? 

Jawaban  Lokasi Penginapan Harmoni berada di Desa 

Ngebel, perbatasan dengan Desa 

Gondowido. Penginapan Harmoni terletak di 

sebelah timur telaga dengan jarak kurang 

lebih sekitar 200 meter. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 002/RE/2019 

Nama Informan : Bapak Sutanto 

Tanggal  : 12 Maret 2019 

Waktu   : 14.00 WIB 

Tema : Latar belakang Berdirinya dan Perkembangan Penginapan  

Harmoni  Ngebel. 

Pertanyaan  

 

Bagaimana latar belakang berdirinya 

penginapan harmoni dan perkembangannya 

saat ini ? 

Jawaban Melihat perkembangan ekonomi di bidang 

pariwisata di daerah telaga ngebel yang 

semakin ramai di kunjungi wisatawan dari 

dalam maupun luar kota ponorogo. Tentunya 

wisatawan yang rumahnya jauh atau dari luar 

daerah perlu tempat untuk istirahat. Untuk 

perkembangan saat ini cukup baik karena 

kawasan wisata juga didukung oleh pemerintah 

ponorogo. Jadi secara otomatis berdampak juga 

pada perkembangan usaha di kecamatan 

ngebel. 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 003/RE/2019 

Nama Informan : Ba pak Rahmawanto 

Tanggal  : 12 Maret 2019 

Waktu   : 15.00 WIB 

Tema : Pelaksanaan Prosedur 

Pertanyaan Bagaimana prosedur dan akad sewa kamar di 

penginapan harmoni ini ? 

Jawaban Tidak jauh beda dengan prosedur sewa 

penginapan pada umumnnya. Pengunjung 

hanya kami mintai ktp dan uang sewa kamar 

saja. Biasanya pengunjung yang ingin 

beristirahat datang langsung ke penginapan 

untuk melakukan transaksi sewa kamar 

penginapan, kemudian penyewa langsung 

menempati kamar yang telah di sewa. 

Sebelumnya, pihak yang menyewakan dalam 

hal ini terlebih dahulu menjelaskan 

ketentuan-ketentuan dalam sewa kamar 

tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Akad yang digunakan 

adalah akad lisan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 004/RE/2019 

Nama Informan : Bapak Rahmawanto 

Tanggal  : 3 April 2019 

Waktu   : 10.00 WIB 

Tema :  Penetapan Harga 

Pertanyaan  Berapa harga sewa per kamar di sini pak ? 

Jawaban  Kami menawarkan dua paket sewa kamar. 

Paket pertama yaitu dengan harga Rp 

65.000,00/ 12 jam dengan paket ini 

pengunjung hanya mendapatkan fasilitas 

kamar tidur beserta kamar mandi. Sedangkan 

paket kedua dengan harga Rp 75.000,00/12 

jam penyewa akan mendapatkan kamar 

mandi, kamat tidur dan televisi. 

 

 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 005/RE/2019 

Nama Informan : Bapak Teguh 

Tanggal  : 3 April 2019 

Waktu   : 11.00 WIB 

Tema  :  Kebijakan dalam sewa menyewa 

Pertanyaan Adakah kebijakan yang diterapkan oleh 

pengelola untuk penyewa ? 

Jawaban  Tentu ada,  kebijakan yang kami terapkanpun 

cukup umum dan bisa dibilang ini kebijakan 

yang sudah kami sepakati bersama dengan 

para pemilik penginapan di ngebel ini. 

Kebijakan itu diantaranya penyewa haruslah 

pasangan yang sudah sah, penyewa tidak 

diperbolehkan membawa minuman 

beralkohol serta obat- obatan yang terlarang. 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 006/RE/2019 

Nama Informan : Ibu Kasmirah 

Tanggal  : 3 April 2019 

Waktu   : 11.30 WIB 

Tema  :  DP sewa kamar 

Pertanyaan Adakah kebijakan yang diterapkan oleh 

pengelola terkait DP sewa kamar ? 

Jawaban  Ada, apabila ada seseorang yang ingin 

menyewa kamar penginapan  jauh-jauh hari 

sebelum ditempati, maka penyewa 

diharuskan membayar uang  muka/al-‘urbu>n  

terlebih dahulu sebesar 30% dari harga sewa 

per kamar. Penyewa tidak harus datang ke 

tempat penginapan, bisa juga dengan 

melakukan tranfer ke rekening pemilik 

penginapan. 

 

 

 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 007/RE/2019 

Nama Informan : Bapak Teguh 

Tanggal  : 3 April 2019 

Waktu   : 11.30 WIB 

Tema   :  Menyalahi aturan 

 

Pertanyaan Pernahkah terjadi kasus penyewa yang 

menyalahi kebijakan yang ada ? 

Jawaban Alhamdulilah belum pernah mbak, karna 

pengawasan yang kami lakukan cukup 

ketat. Kami tekankan pada penyewa 

untuk mentaati segala ketentuan yang 

kami berlakukan. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 008/RE/2019 

Nama Informan : Ibu Kasmirah 

Tanggal  : 23 April 2019 

Waktu   : 14.00 WIB 

Tema   : Pembatalan Sewa Tanpa DP 

 

Pertanyaan Apakah ibu pernah mempunyai pengalaman 

wanprestasi ketika menyewakan kamar penginapan? 

Jawaban  Kalo pengalaman pernah ada, dulu ada yang booking 

semua kamar dan kebetulan kan sudah pernah datang 

kesini, jadi gak saya mintai uang muka, dan ternyata 

orangnya tidak  jadi datang, gak tau juga alasannya 

kenapa! ya terlanjur menolak pelanggan yang mau 

menginap juga, ya mungkin belum rezeki, itung-itung 

untuk pengalaman supaya kedepannya kalau ada yang 

membooking lagi kita berlakukan DP. 

 

 

  



 

 

TRANSKRIP  WAWANCARA 

Nomor: 009/RE/2019 

Nama Informan : Ibu Kasmirah 

Tanggal  : 23 April 2019 

Waktu   : 14.00 WIB 

Tema   : Penyelesaian Wanprestasi 

 

Pertanyaan Pernahkah terjadi wanprestasi dalam penggunaan sewa 

kamar penginapan dan bagaimana penyelesaiannya? 

Jawaban  “Pernah, waktu itu dari organisasi mahasiswa Surabaya 

mereka pesan semua kamar dengan perjanjian awal 

setiap kamarnya di isi maksimal 2-3 orang dan ternyata 

setiap kamar nya diisi 5-6 orang, mereka membooking 

semua kamar untuk satu hari (24 jam), dan juga 

rombongan ini melebihi batas waktu sewa yang telah 

diperjanjikan awal, setelah itu pemilik penginapan 

meminta tambahan uang dikarenakan pihak penyewa 

melebihi batas waktu yang telah disepakati di awal. Ya 

dikarenakan mereka tidak menyanggupi untuk 

membayar penuh jadi hanya dibayar setengahnya saja” 
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