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Kata Kunci :sewamenyewa, ‘urbu>n. 

Penelitianiniberangkatdarilatarbelakangadanyapembayaransewamenyewame

nggunakanuangmuka („urbu>n), 

daninimasihdipeertanyakanapakahpembayaransewamenyewamenggunakanuangm

ukaterlebihdahulusesuaidenganhukum Islam. Karenamasihbanyak orang yang 

melakukansewamenyewa yang tidaksebagaimanamestinyaadadalamajaran Islam. 

Persoalan yang ditelitiadalah : pertama,bagaimanatinjauanhukum Islam 

terhadappraktekpembayaranuangmuka („urbu>n) dalamsewamenyewapakaian di 

Salon di KecamatanBabadanKabupatenPonorogokedua,bagaimanatinjauanhukum 

Islam terhadappenyelesaianwanprestasipembayaranuangmuka („urbun) 

dalamsewamenyewapakaian di Salon di KecamatanBabadanKabupatenPonorogo. 

Adapunjenispenelitianiniadalahtermasukjenispenelitianlapangan (field 

research) karenainiterjadi di masyarakat. Dan 

menggunakanpendekatankualitatifkarena data yang diperolehdarihasilwawancara, 

catatanlapangan. Teknikpengumpulandatanyaadalah interview atauwawancara. 

Teknikpengolahandatanyadenganediting, organizing, dananalisis data. Analisa 

data yang digunakandalamskripsiinidenganmetodededuktifdaninduktif. 

Sedangkananalisis yang digunakandalamskripsiinidenganpendekatanhukum 

Islam. 

Dari 

pembahasanpenelitianinidisimpulkanbahwapraktekpembayaransewamenyewaden

ganmenggunakanuangmuka (‘urbu>n) 

sebagaitandajadidanpengikattransaksitersebuthukumnyasah 

(diperbolehkan)menuruthukum 

Islamkarenadilakukanberdasarkankesepakatan.Sedangkanpenyelesaianwanprestasi

pembayaranuangmuka yang pengambilanuangmuka yang menjadimilik Salon 

dalamhukum Islam diperbolehkan, walaupuntidakdiperjanjikan di 

waktuakaddenganalasanberdasarkan „urfataukebiasaanbagipemilik salon yang 

menyewakanpakaiandenganmenggunakanuangmuka („urbu>n) 

danpengambilanuangmuka („urbu>n) yang 

dijadikansebagaigantirugiatasgagalnyapenyewaantersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan setiap 

manusia antara lain hubungan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, 

pinjam meminjam, dan sebagainya. Yang semua kegiatan tersebut tidak dapat 

dihindari oleh setiap manusia adalah makhluk sosial yang menjalankan 

kehidupan berkelompok. 

Terjadi sunnantullah bahwasanya manusia bermasyarakat saling 

tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial 

manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara 

bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam 

hidupnya.
1
 

  
Artinnya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran”2
 

  

                                                           
1
Hamzah Yakob, Kode Etik Dagang Menurut Islam II (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 

13. 
2
Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Surya 

Cipta Aksara, 1997), 94. 
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 Ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu 

transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. 

Segala bentuk transaksi yang tidak ada unsur suka sama suka, maka transaksi 

itu batil, yaitu memakan harta orang lain yang tidak sah. Prinsip dasar suka 

sama suka itu sendiri yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan 

ketulusan antara keduanya. Transaksi sewa menyewa (ija>rah) belum 

dikatakan sah apabila belum ada ijab qabul, karena hal tersebut menunjukan 

rela dan sukanya kedua blah pihak.
3
 

Agama menghendaki agar pelaksanaan ija>rah itu senantiasa 

memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang bisa menjamin 

pelaksanaan salah satu pihak yang tidak dirugikan agar terjalannya maksud 

mulia yang diinginkan agama.
4
 

Muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit, atau mati, melainkan 

suatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai 

perkembangan transaksi muamalah asalkan itu tidak bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu perkembangan transaksi muamalah 

adalah sewa menyewa yang dalam konsep Islam lebih dikenal dengan istilah 

al-Ija>rah yaitu menjual manfaat.
5
 

Berinteraksi dengan akad ija>rah merupakan salah satu bentuk kegiatan 

muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Akad ija>rah dapat dilakukan sebagai akad yang menjual belikan antara 

                                                           
3
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih ( Jakarta: Prenada Media, 2003) 190. 

4
Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35. 

5Syafe‟I Fiqih, 121. 
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manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Tujuan akad ija>rah 

dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. 

Sedangkan dari pihak pemilik, ija>rah bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan dari ongkos sewa.
6
 

     
Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untuk mu, maka 

berikanlah mereka upahnya”.
7
 

 

Seiring dengan perkembangan zaman semakin bertambah pula hajat 

hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonominya. Mulai dari 

kebutuhan konsumsi, jasa dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut 

diharapkan dapat ditemukan dan dilayani secara cepat dan praktis. 

Dalam realitasnya, perkembangan bisnis dewasa ini berubah kehal-hal 

yang praktis salah satu di antaranya adalah sewa menyewa pakaian yang ada 

di Kecamatan Babadan Kabupaen Ponorogo. Dengan adanya persewaan 

pakaian tersebut orang tidak perlu membeli pakaian yang hanya digunakan 

untuk sekali dalam acara karena mahalnya harga pakaian sehingga banyak 

orang tidak berani untuk membelinya dan dengan praktis dan cepat orang bisa 

menyewa pakaian yang akan digunakan dalam setiap acara. Dengan adanya 

hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam 

suatu perjanjian atau di dalam kajian fiqih muamalah dikenal dengan istilah 

ija>rah yaitu akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. 

                                                           
6Ghufran A. Mas‟adi, Fiqih Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 188. 
7
Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya  (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 

1997), 95. 
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Sewa menyewa yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak 

macamnya, salah satunya adalah sewa menyewa dengan menggunakan uang 

muka, transaksi ini menjadi salah satu yang berkembang dan terjadi dalam 

masyarakat saat ini yang terjadi di Salon Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

Dari penjelasan tersebut mayoritas ahli fiqih berselisih tentang 

kebolehan dan ketidakbolehan jual beli atau sewa menyewa dengan 

menggunakan uang muka (‘urbu>n). Dalam istilah fiqih uang muka dalam 

bahasa Arab adalah ‘urbu>n (  Kata ini memiliki padanan kata .( ْاُ ْ  ُ وُ 

(sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu ‘urba>n ( ) urba>n‘ ,( ْاُ ْ  َ وُ   dan ( ْاُ ْ  َ وُ 

‘urbu>n ( .Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli .( ْاُ ْ  ُ وُ 
8
 

‘urbu>n atau ‘urba>n secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai 

pengikat jual beli. Sedangkan ‘urbu>n secara terminologis 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, dan jika ia tidak 

mengambilnya maka barang itu menjadi milik penjual.
9
 Jual beli dengan 

sistem uang muka (‘urbu>n) adalah penjual menjual barang dan pembeli 

memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka 

                                                           
8
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), 118. 
9
Mirtahul Khair, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Empat Mazhab (Yogyakarta: Mahtabah Al-

Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 316-317. 
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(‘urbu>n) masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak jadi membeli 

maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.
10

 

Dari penjelasan tersebut mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual 

beli dengan menggunakan uang muka (‘urbu>n) ada yang membolehkan dan 

tidak membolehkan. 

Menurut ulama Hanafi jual beli ’urbu>n hukumnya hanya fasiq (cacat 

terjadi pada harga). Dan jual beli ‘urbu>n adalah haram karena termasuk 

memakan harta orang lain secara batil. 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. 
11

 

Begitu juga berdasarkan hadit Amr ibn Syu‟aib dari bapaknya, dari 

kakeknya yang berkata: 

  ْاُ ْ  َ وِ    َ ْ  َ  ْ  َ َ  ّ َ  َ  َْ  ِ  ّ ُ    ىَصل الّ ِ ّ  ى َ َ 

“Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli ’urbu>n”.12
 

Sedangkan Abdul-Aziz ibn Baz membolehkan jual beli (‘urbu>n), 

“Tidak apa-apa mengambil uang muka menurut pendapat ulama yang shahih 

jika penjual dan pembeli menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi”. 13
 

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli (‘urbu>n) boleh dan sah. Hal ini 

berdasarkan riwayat Nafi‟ ibn al-Harits bahwa ia membelikan Umar rumah 

                                                           
10

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, Fikih Keuangan Ekonommi Islam, 132-133. 
11

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Cet. 1 (Kediri: Libroyo Press, 2013), 

17-18. 
12

Riwayat abu Dawud dalam Kitab al-Buyu, Bab fil-Urban hadist nomor 3502. Ibnu Hajar 

menilai hadist di atas adalah dha‟if dalam Talkhish al-Khabir (2/17). Demikian pula al-Albani 

menilainya dha‟if dalam Dha‟if Sunan Abi Dawud, nomor 754. 
13

Al-Mughni wasy-Syarh al-Kabir, juz IV, 58. 
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penjara dari Shafwan ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun 

jika ia tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dan sekian. Al-Atsram 

berkata, “Aku berkata kepada Ahmad, “Apa kamu setuju dengan pendapat 

ini? Ia menjawab “Apa yang harus aku katakan? Demikian itulah yang 

dilakukan oleh Umar, sedangkan hadist Amr ibn Syu‟aib adalah dha‟if.14
 

Persewaan pakaian mempunyai peranan penting bagi kehidupan 

manusia modern. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal ia sudah bisa 

menggunakan pakaian tersebut tanpa proses terbeli-belit. Proses penyewaan 

pakaian di Salon-salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo hampir 

keseluruhan sama menggunakan sistem pembayaran dengan menggunakan 

uang muka (‘urbu>n) sebagai pengikat sewa menyewa dan uang muka 

ditentukan oleh pihak pemilik Salon.  

Uang muka yang ditentukan oleh pengusaha untuk baju pengantin 

yaitu Rp. 500.000.- sampai sekitar Rp. 1.000.000.- dan untuk pakaian wisuda, 

tari, jas dan sebagainya uang muka terendah yang harus dibayar oleh 

penyewa yaitu Rp. 50.000.- setelah terjadinya transaksi (akad) antara pihak 

penyewa dengan pengusaha yang diungkapkan secara lisan penyewa tidak 

dapat langsung membawa pakaian yang sudah disewa sebelum terjadi 

pelunasan atas pakaian tersebut pelunasan harus dibayar sehari setelah 

pembayaran uang muka. Dalam akad tersebut pengusaha tidak 

memberitahukan bahwa jika penyewa gagal menyewa pakaian maka uang 

                                                           
14

Ibid.  
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muka yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan walaupun tidak ada 

kesepakatan dengan pihak penyewa
15

  

Hal ini dibenarkan oleh Nurul selaku pemilik Salon Vawin di desa 

Karangtalok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang menyatakan 

bahwa di salon Vawin sistem pembayaran persewaan pakaian di Salon Vawin 

menggunakan uang muka sebagai pengikat dan tanda jadi persewaan pakaian. 

Uang muka tersebut dibayar sebagaian diawal penyewaan dan membayar 

sisanya sehari setelah setelah pembayaran uang muka. Jika penyewaan 

berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa, 

namun jika persewaan tersebut gagal maka uang muka tidak akan 

dikembaikan atau menjadi pemilik pengusaha walaupun tidak ada 

kesepakatan dengan pihak penyewa. Uang muka ditentukan pengusaha 

terendah Rp. 500.000.- sampai Rp. 1.000.000.- hanya untuk pakaian 

pengantin.
16

  

Berbeda dengan salon lainnya yaitu di Indah Salon yang berada di 

desa Kanten yang letaknya sebelah barat desa Karangtalok jika penyewa 

menyewa pakaian harus membayar uang muka terlebih dahulu sebagai 

pengikat atau tanda jadi persewaan pakaian. Uang muka harus dibayar 

sebagian diawal penyewaan dan membayar sisanya sehari setelah 

pembayaran uang muka. Jika penyewaan berlanjut maka uang muka tersebut 

terhitung menjadi uang pembayaran sewa, namun jika persewaan tersebut 

gagal maka uang muka tidak akan dikembalikan atau menjadi pemilik 

                                                           
15

Wawancara dengan Nurul, Indah, Devi Selaku Pemilik Salon, Sabtu, 9 Mei 2015, pukul 

10.00-13.00 WIB. 
16

Wawancara dengan Nurul Selaku Pemilik Salon Vawin, selasa, 16 Desember 2014, pukul 

10.00-12-00 WIB. 
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pengusaha walaupun tidak ada kesepakatan dengan pihak penyewa. Uang 

muka ditentukan pengusaha terendah Rp. 500.000.- untuk pakaian pengantin 

Rp. 100.000.- untuk pakaian wisuda, jas, tari dan sebagainya.
17

  

Selain itu di salon Ayu yang berada di desa Ngrupit yang letaknya 

sebalah timur dari desa Karangtalok cara penyewaan pakaian di salon Ayu 

adalah dengan syarat membayar uang muka sebagai pengikat atau tanda jadi 

persewaan pakaian. Uang muka harus dibayar sebagian diawal penyewaan 

dan membayar sisanya seharisetelahpembayaran uang muka, jika penyewaan 

berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa, 

namun jika persewaan tersebut gagal maka uang muka tidak akan 

dikembalikan atau menjadi pemilik pengusaha walaupun tidak ada 

kesepakatan dengan pihak penyewa. Uang muka ditentukan pengusaha 

terendah Rp. 500.000.- untuk pakaian pengantin dan Rp. 100.000.- untuk 

pakaian wisuda, jas, tari dan sebagainya.
18

 

Dari berbagai keterangan yang peneliti peroleh dari informan di salon 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo diatas terhadap sewa menyewa 

pakaian dengan menggunakan uang muka (‘urbu>n), perlu diteliti apakah 

praktek dan pembayaran uang muka (‘urbu>n) dalam sewa menyewa pakaian 

di salon tersebut apakah sah (diperbolehkan) atau bertentangan dengan 

hukum Islam. Karena kejadian tersebut tidak sebagaimana mestinya sewa 

menyewa yang terjadi pada masyarakat umum. Sekilas terlihat bahwa dengan 

cara tersebut secara otomatis akan merugikan salah satu pihak, di mana 

                                                           
17

Wawancara dengan Indah Selaku Pemilik Indah Salon, Jumat, 1 Mei 2015, pukul 14.00-

15.30 WIB. 
18

Wawancara dengan Devi Selaku Pemilik Salon Ayu, Jumat, 8 Mei 2015, pukul 19.30-

21.00 WIB.  
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penyewa akan kehilangan uang muka (‘urbu>n) itu jika gagal dalam 

penyewaan pakaian dan uang muka (‘urbu>n) tersebut akan menjadi milik 

pengusaha. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (‘urbu>n) Dalam Sewa 

Menyewa Pakaian Di Salon Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Hukum Islam 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah peraturan-

peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan al-

Quran, Hadis, dan Hukum Syara.
19

 

2. Uang Muka  

Pemberian uang dari pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi 

dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka uang muka 

tidak dapat kembali.
20

 

3. Salon  

Untuk merawat kecantikan, merias muka, menata rambut, dan 

sebagainya.
21

 

 

                                                           
19

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2000), 951. 
20

Jct. Simorangkir, Dkk,Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 120. 
21

 Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 456. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang 

muka (‘urbu>n) di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi 

pembayaran uang muka (‘urbu>n) di salon Kecamatan Badadan Kabupaten 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui praktek pembayaran uang muka uang muka (‘urbu>n) 

dalam sewa menyewa pakaian di salon di Kecamatan Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pembayaran uang muka (‘urbu>n) dalam sewa menyewa 

pakaian di salon di Kecamatan Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 Harapan penulis dari penulis skrispi ini adalah berguna untuk:  

1. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis yang dapat dijadikan 

acuan dalam pembahasan selanjutnya. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian yang sejenis 

khususnya tentang uang muka dalam sewa menyewa kepada peneliti 

yang akan datang dan masyarakat pada umunya.. 
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F. Telaah Pustaka 

Skripsi tahun 2013 Venti Diah Novita, dengan judul “Tinjauan Fiqih 

Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Panjer (‘urbu>n) di Butik Ita (Di 

Desa Bedhi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini 

berangkat dari latar belakang adanya sistem jual beli dengan sistem panjer 

(‘urbu>n), dan ini masih dipertanyakan apakah sistem jual beli dengan cara 

memberi uang muka terlebih dahulu sudah sesuai dengan fiqih Islam. Karena 

masih banyak orang yang melakukan jual beli yang tidak sebagaimana 

mestinya ada dalam ajaran Islam.
22

  

Dari uraian tersebut permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Tijauan Fiqih terhadap jual beli dengan sistem panjer di Butik Ita 

di Desa Bedhi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? Bagaimana status 

uang muka jika terjadi gagal dalam pelunasan atas pembelian suatu barang?
23

 

Kemudian hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa 

sistem jual beli dengan sistem panjer (‘urbu>n) adalah sah menurut fiqih Islam 

karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual belidalam Islam. Sedangkan 

status uang muka itu diperbolehkan bagi penjual yang menunggu dan 

                                                           
22Vennti Diah Inova, “Tinjauan Fiqih Terhadap Paktik Jual Beli dengan Sistem Panjer 

(„Urbun) di Toko Butik Ita di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN 
Ponorogo 2013), 5. 

23
Ibid, 7. 
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menyimpan barang transaksi dalam beberapa waktu dan juga dibatasinya 

waktu menunggu.
24

 

Kemudian skripsi Lina Rahayu, dengan judul “Studi Komperatif Jual 

Beli ‘urbu>n menurut Ulama Sha>fi’iyah dan Ulama Hanabilah”. Penelitian ini 

berangkat dari latar belakang perbedaan mengenai jual beli ‘urbu>n antara 

pendapat ulama Sha>fi’iyah dan ulama Hanabilah. Letak permasalahnnya yaitu 

pada pandangan ulama Sha>fi’iy}ah mengenai pengharaman jual beli ini dan 

ulama Hanabilah yang membolehkan jual beli ‘urbu>n sehingga memunculkan 

perbedaan pendapat.
25

  

Dari uraian tersebut permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut: 

Bagaimana metode istinbat hukum tentang jual beli ‘urbu>n menurut ulama 

Sha>fi’iyah dan ulama Hanabilah? Mengapa terjadi perbedaan pendapat 

mengenai status hukum jual beli „urbu>n antara ulama Sya>fi’iyah dan ulama 

Hanabilah?
26

 

Kemudian hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa 

menurut ulama Sya>fi’iyah jual beli ‘urbu>n diharamkan karena jual beli ini 

menngandung unsus gharar dan memakan harta orang lain dengan cara batil, 

sedangkan menurut ulama Hanabilah jual beli ‘urbu>n diperbolehkan. Ulama 

Sya>fi’iyah menggunakan metode istinbat berupa hadith Amr Ibn Syu‟ayb illat 

pengharamannya diqiyaskan dengan khiyar majhul, yakni hak pilih terhadap 

                                                           
24

Ibid, 63. 
25Lina Rahayu, “Studi Komperatif Tentang Jual Beli „Urbun Menurut Ulama Shafi‟iyyah 

dan Ulama Hanabilah”, (Skripsi, STAIN Ponorogo), 5. 
26

Ibid, 7, 
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sesuatu yang belum jelas. Sementara ulama Hanabilah beristinbat dengan 

qawl shahabat.  

Dalam hal ini adalah qawl „umar ibn Khattab yang membolehkan jual 

beli ini karena kedua belah pihak telah menyutujuinya. Faktor-faktor yang 

membedakan pendapat ulama sya>fi’iyah dan ulama Hanabilah adalah 

perbedaan riwayat dalam memahami status hadith. Ulama Sha>fi’iyah 

berpendapat hadith Amr Ibn Syu‟ayb sudah dapat dijadikan sebagai landasan 

hukum, sedangkan ulama Hanabilah menda‟ifkannya.27
Dari kedua skripsi 

tersebut tidak ada kesamaan dalam rumusan masalah yang penulis hendak 

kaji yaitu Bagamana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran 

uang muka di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan 

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesian wanprestasi 

terhadap pembayaran uang muka di salon Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo.  

Sedangkan rumusan masalah skripsi Venti Diah Novita yaitu 

Bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap akad jual beli dengan sistem panjer di 

Butik Ita di Desa Bedhi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dan 

Bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap hilangnya uang panjar atau dimilikinya 

uang panjar oleh penjual jika gagal dalam pelunasan jual beli dengan sistem 

panjar di Butik Ita di Desa Bedhi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

Kemudian skripsi Lina Rahayu yaitu Bagaimana metode Istinbat hukum 

tentang jual beli ‘urbu>n menurut ulama Sha>fi’iyah dan ulama Habilah, dan 

                                                           
27

Ibid, 79. 
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Mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukum jual beli ‘urbu>n 

antara ulama Sya>fi’iyah dan ulama Habilah. 

Dari skripsi yang sudah ada, ada perbedaan yang penulis hendak kaji 

yaitu terhadap pnnyelesaian wanprestasi terhadap permbayaran uang muka 

disalon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dimana penyewa merasa 

dirugikan karena pihak salon tidak memberikan kejelasan diawal perjanjian 

bila gagal menyewa maka uang muka tidak dapat kembali dan menjadi milik 

penyewa atau pihak salon.  

Dan di sini penulis meneruskan pembahasan tentang hal-hal yang 

belum dibahas atau belum terjawab mengenai pembayaran uang muka dalam 

sewa menyewa pakaian di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Sejalan dengan telaah putaka yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

ingin meneliti lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang 

Muka Dalam Sewa Menyewa Pakaian Di Salon Di Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo”. 

 

G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau 
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terjadi di masyarakat. Karena penelitian ini dilakukan di salon Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo dan disebut fieldreseard.
28

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berangkat 

dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Dan data yang di peroleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dan juga data 

yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam angka.
29

 

3. Lokasi Penelitian  

Penulis melakukan penelitian di Salon Vawin, Indah Salon dan 

Salon Ayu di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi adalah sumber 

data primer yaitu dalam penelitian tersebut diperoleh dari keterangan 

pemilik salon, pegawai salon dan juga penyewa yang melakukan sewa 

menyewa di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

interview atau wawancara yaitu komukasi dengan cara bertanya secara 

langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. 

Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang 

berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. 

6. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
28

Lecxy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 

2005), 6 
29

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3. 
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a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari 

kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan 

keseragaman
30

 

b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi. 

c. Analisis data yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori 

dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan. 

7. Analisa Data 

Adapun cara untuk menganalisa data penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Metode deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum diakhiri 

dengan kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode induktif yaitu menggunakan data yang bersifat khusus 

kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. 

 

H. Sistematika Pembahasan. 

Di dalam penenlitian ini guna mempermudah pembahasan dari hasil 

analisa dibagi beberapa bab yang dimana sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN  

                                                           
30

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2001), 173. 
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Bab I berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang akan 

dibahas. terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan istilah, tujuan penelitian, pelaksanaan penelitian, metode 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

 

 

BAB II:  IJARAH DALAM HUKUM ISLAM  

Bab II berfungsi untuk menengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai alat analis penelitian yang terdiri dari pengertian 

ijarah, macam-macam ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, 

syarat ijarah, resiko dalam sewa menyewa, berakhirnya ijarah, 

pengembalian barang sewaan dan konsep tentang uang muka 

(‘urbu>n). 

BAB III:  PROFIL PEMILIK SALON 

Bab III ini, penulis akan memaparkan data tentang sewa menyewa 

dengan pembayaran uang muka di salon Vawin, Indah salon dan 

salon Ayu di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV:  ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA 

DALAM SEWA MENYEWA PAKAIAN DI SALON 

KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO 

Bab IV ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang 

meliputi: bagaimana praktek pembayaran uang muka dalam sewa 
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menyewa tersebut, bagaimana penyelesaian wanprestasi 

pembayaran uang muka dalam sewa menyewa tersebut. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan, 

saran-saran dan diakhiri penutup. 
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BAB II 

SEWA MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Ijarah / Sewa Menyewa 

Al-Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah 

al-iwad yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.Secara 

etimologi ija>rah berasal dari kata ajara-ya‟juru yang berarti upah yang kamu 

berikan dalam suatu pekerjaan.
31

Secara terminologi adalah transaksi atas suatu 

manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan 

sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu 

pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.
32

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan 

ijarah antara lain adalah Menurut Hanafiyah bahwa ija>rah ialah akad yang 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat 

yang disewa dengan imbalan.Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh 

Umairah bahwa yang dimaksud dengan ija>rah ialah akad atas manfaat yang 

diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan 

yang diketahui ketika itu. 

Al-Imam Taqiyuddin memberikan pengertian ija>rah adalah 

pemanfaatan sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, dengan memungut 

imbalan (uang sewa) yang ditentukan dan penyewa boleh menggantikan 

                                                           
31

Miftahul Khairi.Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 4 Madzhab, (Yoyakarta: Maktabah 

Al-Hanif, 2014), 311. 
32

Shalih Fauzan, al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Juz II, 114. 
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pemanfaatan tersebut kepada orang lain.
33

Adapun Sayyid Sabiq 

mendefenisikan ija>rah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

jalan penggantian.
34

 

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa 

menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini 

bendanya tidak berkurang samasekali, dangan perkataan lain dengan 

terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat barang, seperti 

kendaraan, rumah, pakaian, karya, bahkan dapat juga karya pribadi seperti 

pekerja.
35

 

Oleh karena itu akad ija>rah tidak berlaku bagi pepohonan untuk 

diambil buahnya, karena pohon bukan sebagai manfaat. Pohon itu termasuk 

barang yang diperjual belikan bukan barang yang disewakan, sedang buahnya 

terebut belum diketahui manfaatnya dengan jelas, baik jumlahnya, kadarnya, 

maupun sifatnya, maka tidak sah karena mengandung gharar (penipuan). 

Demikian halnnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), 

makanan untuk dimakan, barang uang dapat ditakar dan ditimbang. Karena 

barang ini dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu 

sendiri. Selain itu menyewakan uang (emas dan perak) termasuk penyewaan 

yang sifatnya sia-sia, karena jika aqad menyewakannya dimutlakkan (tidak 

ditentukan penggunaanya) maka tidak sah, begitu pula jika penyewaan 

tersebut dimaksudkan untuk perhiasan juga tidak sah. Jadi dalam sewa 

                                                           
33

Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, Terj Kifayatul Ahyar 2 (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1997), 183. 
34

Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 13, 15. 
35

Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52. 
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menyewa, harus diketahui manfaatnya dengan jelas baik kadarnya maupun 

sifatnya.
36

 

 

B. Dasar hukum  

Pada dasarnya ija>rah itu adalah salah satu bentuk aktifitas antar dua 

pihak yang beraqad guna meringankan salah satu pihak atau saling tolong-

menolong yang diajarkan agama. Ija>rah merupakan salah satu jalan untuk 

memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa ijarah 

merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan, sebagaimana 

jumhur ulama menggunakan landasan firman Allah SWT, surat al-Baqarah 

ayat 233: 

 
Artinya:  “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.37
 

 

 Dan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6: 

 
Artinnnya: “Kemudian jika mereka menyusukan untuk (anak-anak) mu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.”38
 

 

 

 

                                                           
36

Sabiq, Fikih sunah 13, 15. 
37

Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahannya  (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 57. 
38

Ibid, 946. 
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 Firman Allah SWT dalam Surat Al-Qashash ayat 26: 

 
Artinya: ”Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapak ku, 

ambilah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik 

untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat 

dipercaya”39
 

 

 Dan hadith-hadith shoheh ialah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah: 

ُ َ ْلهَُم -َ َ ْ   ِْ ِ  ُ َمَ   ّ َّ ِ ص ى ّ           :  َ اَ - َرِضَ   ّ َّ  َ َا َرُ  ُا 
ّف َ َ  ُ ُ ( ِ َِج َ  أَْجَ هُ  َْ َل أَْو يَ ْْ َرَ  هُ  ِْ ُ  َم َج   )أَْ طُ    َ  

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada 

pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu 

Majah”.
40

 

 

 Serta hadith riwayat Bukhari dan Muslim: 

َف ُ ُ   ُ ُ  ِ  أُ ُ طُ   ْ  َْ ِجْ َ  أَ ْجَ  هُ  َْ َل  َ ْو يّ
 

Artinya:  “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 

kepada tukang bekam itu”.41
 

 

 Hadith Ahmad dan Abu Daud: 

ّّ ص م ذ  ُكلّ   ُْكِ ى  َْْرِض  َِم  َ  َى  اَسَ   فِى ِمَ   اّزر ِع فَلَهَى َر ُ ْ  ا 
 ال َ  ََمَ   َ َ  ََ   ِّ   َْ  َ َر ٍ 

 

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari 

tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu 

dan memerintahkan agar membayarnya dengan uang, emas atau 

perak”42
 

 

 

                                                           
39

Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 33. 
40Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 124. 
41

Ibid. 
42

Ibid, 117. 
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C. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ija>rah adalah ijab dan qabul. Adapun 

menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yakni: 

1. Aqaid (orang yang aqad). 

2. Shighat aqad. 

3. Ujarah (upah). 

4. Manfaat.
43

 

Ija>rah baru dianggap sah, apabila memenuhi syarat dam rukunnya, 

sebagaimana sebuah transaksi yang berlaku pada umunya. Adapun syarat aqad 

ija>rah adalah sebagai berikut: 

1. Orang yang berakal / baligh. Menurut ulama Sya>fi’i dan Hanbali 

diisyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang 

belum bisa membedakan atau tidak berakal, seperti anak kecil dan gila 

mengadakan aqad, maka aqadnya tidak sah. Akan tetapi menurut Hanafi 

dan Maliki, seseorang anak kecil bisa menyewakan dirinya atau barang 

yang dimilikinya dengan izin walinya.
44

 

2. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan aqad. Jadi para pihak yang 

melaksanakan aqad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh 

kerelaan, dan tidak boleh dilakukan aqad ija>rah oleh salah satu pihak atau 

                                                           
43Syafe‟I, Fiqih Muamalah, 125. 
44

Abdul Rahman Al Jaziri, Terjemah Fiqih Empat Mazhab (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 

184. 
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kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari 

pihak-pihak yang beraqad atau pihak-pihak yang lain.
45

 

3. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diaqadnya, sehingga 

mencegah terjadinya perselisihan dengan jalan menyaksikan barang itu 

sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan untuk 

menjelaskan masa sewa seperti sebulan, setahun, lebih atau kurang.
46

 

4. Barang yang diaqadkan dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut realitas 

dan syara. Maksud kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan 

dapat dimanfaatakan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang 

tersebut, jika barang itu dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan 

maka perjanjian sewa-menyewa dapat dibatalkan.
47

 

5. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan hal yang diharamkan, maka tidak 

sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. 

Orang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, 

menyewa rumah kepada orang lain untuk tempat judi, akan menjadi fasid. 

Demikian juga memberi upah pada tukang ramal dan tukang hitung-

hitungan, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari hasil yang 

diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan 

batil.
48

 

 

D. Macam-macam Ija>rah  

                                                           
45

Helmi Karim, Fiqih Muamalah,35. 
46

Sabiq, Fikih Sunnah 13, 19. 
47

Suhrawardi, Hukum Perjanjian, 54. 
48

Sabiq, Fikih Sunnah 13, 20. 
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Dilihat dari segi objeknya akad ija>rah dibagi menjadi dua macam, 

yaitu yang besifat manfaat, dan bersifat pekerjaan. Ija>rah yang bersifat 

manfaat yaitu pemberian imbalan kerena mengambil manfaat dari suatu „ain, 

seperti sewa menyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan lain-lain. 

Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggaranya manfaat-

manfaatnya. 

Dan ija>rah yang bersifat pekerjaan, yaitu pemberian imbalan akibat 

pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti seorang pelayan, tukang jahit, 

buruh bangunan dan lain-lain. Dan hal ini bersifat manfaat mengarah kepada 

sewa menyewa dan bersifat pekerjaan yang mengarah kepada upah 

mengupah.
49

 

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan 

hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka apabila aqad sudah 

berlangsung maka pihak yang menyewakan (muajir) berkewajiban untuk 

menyerahkan barang (majur) kepada pihak penyewa (musta‟jir), dan dengan 

diserahkannya manfaat barang / benda maka pihak penyewa berkewajiban 

pula menyerahkan uang sewanya (ujrah). 

 

E. Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang 

Barang sewaan merupakan barang untuk diambil manfaatnya 

berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian fuqaha 
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Helmi Karim, Fiqih Muamalah, 34. 
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memandang bahwa barang sewaan itu tidak ditanggung oleh pihak penyewa, 

kecuali bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan. 

Seperti firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:  

 
Artinya: “sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menunaikan 

amanah kepada yang berhak”.50
 

 

Menurut ketentuan agama, pihak peminjam / penyewa tidak hanya 

sekedar wajib mengembalikan pinjamanya, tetapi ia wajib memelihara barang 

pinjaman itu selama dalam tanggungannya. Pihak peminjam bertanggung 

jawab sepenuhnya atas barang yang rusak ataupun hilang, disebabkan karena 

pemakaian yang berlebih-lebih. Karena itu, bila barang yang dipinjamnya itu 

hilang ditangannya, maka ia wajib menggantinya, serta bila rusak maka ia 

wajib memperbaiki atau mengganti kerugian karena kerusakan itu. Dalam 

suatu riwayat, nabi bersabda:  

  ل  ا  م   خ  ت حتى تؤ دى
Artinya: “Pemegang berkewajiban memelihara apa yang sudah ia terma sampai 

benda itu dipulangkan kembali kepada pemiliknya”.51
 

 

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi kedua belah 

piahk (yang menyewakan dan si penyewa) adalah:
52

 

1. Kewajibaan-kewajiban yang menyewakan: 

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. 
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Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya  (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 128. 
51

Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz III (Darul Fikri: Beirut, tt), 238. 
52

Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 42. 
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b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat 

dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 

c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang 

disewakan selama berlangsungnya persewaan. 

Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa menyuruh 

melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang 

perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi 

wajibnya si penyewa. juga ia harus menanggung si penyewa terhadap 

semua cacat dari barang yang disewakan dari pemakaian barang tersebut, 

biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada 

waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa, jika kerusakan itu telah 

mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak 

yang menyewakan diwajibkan memberi ganti rugi. Kewajiban 

memberikan manfaat pada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban 

pihak yang menyewakan.  

2. Kewajiban-kewajiban si penyewa 

a. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan 

kepada barang itu menurut perjanjian sewanya. 

b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut 

perjanjian. 

Kewajiban untuk memakai barang sewaan berarti kewajiban untuk 

memakainya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri. Jika si 

penyewa memakai barang yang disewa uantuk keperluan lain dari pada 
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yang menjadi tujuan pemakainya, atau keperluan sedemikian rupa hingga 

dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak 

ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewanya. Misalnya 

sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil.  

Bila yang disewakan itu rumah kediaman, maka si penyewa 

diwajibkan memperlengkapi rumah itu dengan perabot rumah dengan 

secukupnya, jika tidak ia dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu, 

kecuali jika ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang 

sewanya. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa perabot rumah ini dapat 

dijadikan untuk pembayaran uang sewa.
53

 

Apabila kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian 

sewa menyewa maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa 

tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila 

kerusakan yang disewanya kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya 

pemeliharaan barang seperti itu).
54

 

 

F. Berakhirnya Ija>rah 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang 

lazim, yaitu masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak 

hanya mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian 

termasuk kepada perjanjian timbal balik. 
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Bahkan bila salah satu pihak (yang menyewakan atau menyewa) 

meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalakan 

menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada sebabdalam hal ini 

salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukan digantikan oleh ahli waris, 

apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak 

penyewa.
55

 

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa 

adalah sebagai berikut:  

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan 

penyewa. 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 

menjadi „ain. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk 

dijahitkan karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan. 

5. Menurut Hanafiyah, boleh memfasakh ija>rah karena ada uzur sekalipun 

dari salah satu pihak. Seperti seorang yang menyewa toko untuk 

berdagang kemudian hartanya terbakar atau dicuri atau dirampas atau 

bangkrut maka ia berhak memfasakh ija>rah.56
 

Dan jika ija>rah berakhir, penyewa berkewajiban untuk mengembalikan 

barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya 

kepada pemiliknya, dan jika berbentuk barang sewaan adalah benda tetap 
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(„iqar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang 

sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan 

kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.  

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ija>rah telah berakhir, 

penyewa harus melepasakan barang sewaan dan tidak ada kemestian 

mengembalikan untuk menyerahterimakannya, kecuali barang titipan.
57

 

 

G. Uang Muka (‘Urbu>n) 

Uang muka dalam bahasa Arab adalah „urbu>n (  Kata ini .( ْاُ ْ  ُ وُ 

memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya adalah „urban 

( ) urban„ ,( ْاُ ْ  َ وُ  ) dan 'urbu>n ( ْاُ ْ  َ وُ   Secara bahasa artinya, kata jadi .( ْاُ ْ  ُ وُ 

transaksi dalam jual beli.
58

 „urbu>n atau „urban secara etimologis berarti 

sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedangkan „urbun secara 

secara termonologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan 

membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP / down payment / 

uang muka), dengan catatan jika ia mengambilnya maka barang itu menjadi 

milik penjual.
59

 

Jual beli dengan sistem uang muka („urbu>n) adalah penjual menjual 

barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli 

maka uang muka („urbu>n) masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak 
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jadi membeli maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual.
60

 Uang muka 

adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi 

pembelian, panjar, persekot.
61

 

Membayar uang muka atau yang sering juga disebut sebagai tanda jadi 

jual beli adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagaian 

total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan uang muka 

dihitung sebagai bagian total pembayarannya dan jika tidak maka uang muka 

diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.
62

 

Uang muka dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang barang 

dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa 

pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya 

maka uang muka itu tidak dapat diminta kembali. Uang muka diartikan 

sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.
63

 

Dari penjelasan tersebut mayoritas ahli Fiqih berselisih pendapat 

bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka („urbu>n) ada yang 

membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. 

Menurut ulama Hanafiyah jual beli ‘urbu>n hukumnya fasiq (cacat 

terjadi pada harga). Dan jual beli „urbu>n haram karena termasuk memakan 

harta orang lain secara batil. Juga mengandung gharar (penipuan) dan 

mengandung dua syarat yang rusak yaitu memberi uang muka kepada penjual 
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dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka dan pembeli mensyaratkan 

kepada penjual sesuatu tanpa imbalan sehingga jual beli menjadi tidak sah. 

Seperti halnya bila seseorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain 

yang tidak terlibat dalam transaksi disamping syarat jual beli iniseperti hak 

khiyar yang tidak jelas karena pembeli bagi dirinya untuk mengembalikan 

barang tanpa menyebut waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ini 

sama saja bila mengatakan, “saya berhak memiliki khiyar kapan saja saya 

mau, saya akan mengembalikan barangmu disertai dengan uang satu dirham. 

“pendapat inilah yang sesuai dengan qiyas”.64
 

Ulama Shafi‟iyah mengharamkan jual beli „urbu>n. mereka berpendapat 

bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai jual beli batil, 

yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan 

syari’at. Jual beli ‘urbu>n dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari’at 

karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.65 

Shaykh Abu Bakr Jabir al Jazairi dalam kitabnya Minhaj al Muslim 

menyatakan ‚seseoarang muslim tidak diperolehkan mengadakan transaksi 

‘urbu>n atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli sama 

sekali, karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang transaksi 

‘urbu>n.66 

Begitu juga bedasarkan hadith Amr ibn Syu‟aib dari bapaknya, dari 

kakeknya yang berkata: 
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 َ ل َْ ِ  ْاُ ْ  َ وِ م َهَ  الّ ِ َّ  ّ  ا ّهَُ  َْ ِهَ َ لَ 
 

“Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli urbun”.67
 

 

Abu Al-Khaththab memilih pendapat yang mengatakan jual beli 

semacam ini tidak sah. Ini merupakan pendapat malik Asy-Syafi‟i dan Ashhab 

Ar-Ra‟yi. Ibnu Abbas dan Hasan sependapat mengenai hal ini, alasannya Nabi 

SAW melarang jual beli ‘urbu>n. 

Ibnu Qudamah berpendapat mengenai jual beli dengan uang muka, 

bahwa jika si pembeli tidak jadi membeli barang, maka si penjual tidak berhak 

memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi. Karena telah mengambilnya tanpa 

tanpa imbal balik, dan calon pembeli berhak meminta kembali dirhamnya. 

Satu dirham itu tidak sah dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya 

membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa 

dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi 

tidaknya membeli harus jelas berapa besarnya sebagaimana upahnya.
68

 

Abdul-Aziz ibn Baz membolehkan jual beli ‘urbu >n, “tidak apa-apa 

mengambil uang muka menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan 

pembeli menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi”.69
 Namun jika penjual 

mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal maka demikian ini 

lebih uatama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT. 
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Hanabilah berpendapat bahwa jual beli ‘urbu>n boleh dan sah. Hal ini 

berdasarkan riwayat Nafi‟ ibn al-Harits bahwa ia membelikan umar rumah 

penjara dari Syafwan ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun jika 

ia tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dari sekian. Al-Atsram berkata, 

“Aku berkata kepada Ahmad, “Apa kamu setuju dengan pendapat ini? Ia 

menjawab “Apa yang harus aku katakan? Demikian itulah yang dilakukan 

oleh Umar, sedangkan hadith Amir ibn Syu‟aib adalah dha‟if.70
 

Ibnu Umar dan ibnu Sirin membolehkan jual beli „urbu>n. Sa‟id bin Al 

Musayyib berpendapat, jual beli „urbu>n diperbolehkan bila dia tidak menyukai 

barang tersebut dan mengembalikannya serta sejumlah uang kepada penjual. 

Ahmad mengomentari pendapat sa‟id ”ini sama dengan „urbu>n”.71
 

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli dngan menggunakan „urbu>nitu 

sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena 

dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar kompensasi 

berbahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya 

usaha. Selain itu hadis-hadis yng diriwayatkan dalam kasus jual bel ini, baik 

yang dikemukakan pihak pro maupun kontra tidak ada hadis yang 

shahih.72Dalam hal ini penulis menggunakan teori Wahbah Al-Zuhaili untuk 

menganalisis data yang akan dipaparkan di bab empat. Meskipun jauh 

penulusaran penulis, uang muka (‘urbu>n) dalam sewa menyewa (ija>rah) belum 

ditemukan pendapat ulama tentang hal tersebut. 
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) uang muka ija>rah yang 

sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. 

Uang muka ija>rah harus dkembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika 

pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pasal (2) KHES). 

Uang muka tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika 

pembatalan ija>rah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. (pasal 308 (3) 

KHES).
73
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BAB III 

PRAKTEK PEMBAYARAN UANG MUKA (‘URBU <N) DALAM SEWA 

MENYEWA PAKAIAN DI SALON KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Salon   

1. Keberadaan Lokasi Penelitian  

Keberadaan Salon Vawin terletak di Desa Karangtalok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo tepatnya ± 10 km di sebelah timur Desa 

Kanten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan berada ±15 km di 

sebelah barat dari Desa Ngrupit Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

Adapun keberadaan Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mempunyai posisi yang 

berbatasan dengan desa lain antara lain yaitu:  

a. Sebelah Utara : Desa Jenangan 

b. Sebelah Selatan  : Desa Karangtalok 

c. Sebelah Barat : Desa Ngrupit 

d. Sebelah Timur : Desa Kanten
74

 

Dengan keberadaan Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu yang 

strategis, mempunyai potensi untuk maju, bersaing dan berkembang dalam 
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usahanya. Seta keberadaan Salon di Kecamatan Babadan mudah di dapat 

karena lokasi yang strategis. 

2. Profil Persewaan Pakaian di Salon  

a. Sejarah Berdirinya Salon 

Salon Vawin pertama kali didirikan pada tahun 2012 oleh 

seorang wirausahawan bernama Nurul Jannah. Awalnya Salon Vawin 

hanya merias untuk pengantin, tapi karena potensi untuk pemasaran 

lumayan cukup bagus pendiri berniat untuk lebih mengembangkan 

usahanya yang kini sudah meluas dengan menyewakan berbagai 

macam pakaian dan aksesoris dan juga mendirikan sebuah toko baju 

yang lokasinya menjadi satu pada tempat tersebut.  

Mengingat semakin ketatnya persaingan di dunia usaha maka 

pemilik Salon Vawin menerapkan penyewaan dengan sistem 

pembayaran uang muka.
75

Usahanya cukup berjalan seiring berjalannya 

waktu, apalagi dengan sistem sewa menyewa dengan uang muka 

tersebut. Dengan sistem seperti itulah yang menarik mereka untuk 

datang ketempat tersebut, dikarenakan kualitas barang yang bagus. Hal 

ini dapat dilihat dengan banyaknya pelanggan yang datang. Di Salon 

tersebut terdapat tiga karyawan yang membantu mbak Nurul dalam 

menjalankan usahanya. Walaupun usahanya lumayan besar tapi sudah 

cukup lumayan berjalan.  
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Adapun visi dan misi Salon Vawin adalah memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk penyewa dan pembeli serta pelanggan. 

Salon Vawin ingin mejadi tempat Salon yang terbaik bagi pelanggan 

dan menikmati pelayanan yang cepat, ramah, dan kepuasan pelanggan 

sangat diutamakan. Selain itu harga sewa pakaian juga sangat 

terjangkau bagi seluruh kalangan. Dengan kerja sama yang baik antara 

para pekerja itu adalah kunci kesuksesan untuk lebih bisa memajukan 

usahanya. Selain itu juga kepercayaan antara pemilik Salon dan 

karyawan juga sangat berpengaruh besar. Memberikan service dan 

pelayanan yang terbaik yang ramah dan sopan. Adapun yang 

ditawarkan di Salon Vawin antara lain : 

1) Baju pengantin, baju kebaya, jas baju tari, aksesoris potografer 

dengan sistem pembayaran uang muka. 

2) Jasa merias, Salon kecantikan, seperti melayani tata rias dan juga 

wajah. 

3) Menjual beragam baju. Menjual berbagai aksesoris jilbab dan lain-

lain. 

Sedangkan Indah Salon usaha persewaan di Salon tersebut dari 

tahun ke tahun yang dimiliki oleh mbak Indah berdiri sejak Sekitar 

tahun 2013. Berawal dari bakat yang dimiliki dan sulitnya mencari 

pekerjaan sehingga, beliau mencoba usaha yang meliputi persewaan 

barang dan jasa dengan menggunakan sistem pembayaran uang muka, 
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yang akhirnya pada sebuah bakat menjadikan profesi yang 

membuahkan hasil. 

Seperti halnya usaha-usaha lainnya termasuk tempat persewaan 

barang pada khususnya, mempunyai nama-nama tersendiri. Adapun 

penggunaan nama Indah Salon berasal dari nama pemilik Salon yang 

bernama Indah yang memang ingin membuka Salon yang menyewakan 

berbagai macam pakian, jasa, dan menjual bernagai macam baju.  

Dari adanya bakat dan minat dan gabungan usaha penjualan 

baju akhirnya Indah Salon ini mempunyai perkembangan yang lanjut 

yakni tidak hanya sekedar disewa oleh masyarakat Kecamatan 

Babadan saja tetapi masyarakat di luar kota juga menyewa barang di 

Indah Salon. Perkembangan ini juga didukung atas minat, bakat serta 

partisipasi mbak Indah dalam mengikuti lomba-lomba fashion.  

Selain itu adanya macam-macam barang yang disewakan bukan 

merupakan barang yang kuno, tetapi merupakan barang yang selalu ada 

perubahan dari tahun ketahun dari modelnya. Juga karena kualitas 

ataupun perawatan barang yang bisa dipertahankan. Adapun berbagai 

macam barang yang disewakan di Indah Salon seperti pakaian 

pengantin, pakaian kebaya, jas pakaian tari aksesoris jasa merias 

kecantikan serta menjual beragam aksesoris dan baju yang bermacam-

macam model.
76
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Salon Ayu dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh Devi Susanti 

(mbak Devi) berdiri pada tahun Sekitar 2011-an. Berawal dari bakat 

dan minat ingin membuka Salon kecantikan kemudian mencoba 

menyewakan berbagai macam pakian, aksesoris seta jasa merias yang 

akhirnya dari bakat dan minat membuahkan hasil yang cukup 

memuaskan, karena tidak hanya Salon yang menyewakan berbagai 

macam pakaian, aksesoris tetapi menjual berbagai macam baju. Hanya 

saja di Salon Ayu menerapkan sistem pembayaran sewa menyewa 

tersebut dengan sistem pembayaran uang muka sebagai tanda jadi 

ataupun pengikat. Seperti tempat-tempat persewaan di Salon pada 

umumnya mempunyai nama-nama tersendiri.  

Adapun penggunaan nama Salon Ayu berasal dari nama 

anaknya yang bernama Ayu Rahayu. Dari bakat dan minat yang 

dimiliki oleh mbak Devi akhirnya Salon Ayu mempunyai 

perkembangan yang cukup memuaskan, bukan hanya di sewa oleh 

masyarakat setempat tetapi dari luar kota juga ada karena kualitas 

barang yang bagus dan harga terjangkau serta perubahan model 

modern baju terbaru.
77
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B. Praktek Pembayaran Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Salon 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Seiring berkembangnya zaman, telah merubah pandangan 

manusia yang hal-hal rumit menjadi hal-hal yang menjadi praktis. 

Sewa menyewa pakian saat ini menjadi kebutuhan setiap orang sebagai 

alternatife yang digemari oleh masyarakat. Harga yang cukup mahal 

membuat setiap masyarakat terhadap daya beli pakaian menjadi 

rendah. Untuk menghemat waktu penyewaan pakaian semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Itu membuat sebagian orang yang dapat 

membuka bisnis sewa menyewa pakian.  

Sebagian besar Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo penyewaan pakaian menggunakan sistem uang muka sebagai 

bukti kesungguhan dalam penyewaan pakaian. Uang muka yang 

diminta oleh pihak Salon dengan alasan untuk sebagai tanda jadi, 

pengikat untuk melanjutkan sewa menyewa pakian tersebut. Dan tidak 

ada kejelasan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat 

dikembalikan jika penyewa menggagalkan transaksai penyewaan 

tujuan tersebut agar pihak Salon tidak dirugikan dan agar penyewa 

bersungguh-sungguh dalam menyewa pakaian atau melakukan 

transaksi penyewaan tersebut. 

Sewa menyewa pakian di Salon Vawin, Indah Salon, dan 

Salon Ayu sama yaitu harus memberikan uang muka untuk penyewaan 

tersebut, setelah pembayaran uang muka sisa uang pembayaran harus di 

lunasi pada saat setelah pembayaran uang muka dan barang boleh 

dibawa oleh penyewa. Uang muka harus di bayar sebesar Rp. 500.000.- 
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sampai Rp. 1000.000.- untuk pakaian pengantin dan uang muka yang 

harus di bayar untuk pakaian yang lainnya seperti baju kebaya, jas, tari 

dan lainnya Rp. 50.000.- sampai Rp. 100.000.-. dengan pembayaran 

menggunakan uang muka tersebut digunakan sebagai tanda jadi atas 

transaksi yang telah penyewa dan pihak Salon lakukan.  

Dan ada unsur kesengajaan terhadap ketidak jelasan bahwa 

uang muka yang sudah dibayarkan akan menjadi milik pihak Salon jika 

penyewa menggagalkan transaksi sewa menyewa pakaian. Tujuan 

tersebut sama antara Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu bahwa 

pihak Salon tidak ingin dirugikan dengan adanya gagalnya transaksi 

dalam sewa menyewa dan agar terlihat kesungguhan pihak penyewa 

dalam menyewa pakaian di Salon tersebut.
78

 

Ibu Supri yang menyewa pakaian untuk pengantin saat penulis 

tanya tentang sistem akad di Salon Vawin mengatakan bahwa 

pembayaran di Salon Vawin menggunkan sistem uang muka dan ini 

memudahkan penyewaan dalam melakukan transaksi karena uang muka 

tersebut dijadikan sebagai tanda jadi dan pengikat dalam penyewaan 

tersebut.
79

 

Ela salah satu penyewa pakaian kebaya untuk acara wisuda 

tahun 2014 yang diadakan di kampus UNMUH Ponorogo menyewa di 

Indah Salon menyatakan bahwa sewa menyewa itu sama saja dengan 
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sewa menyewa pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah 

cara pembayaranyna yaitu memberikan uang muka sebagai tanda jadi 

dan pengikat atas transaksi yang telah penyewa dan pihak Salon 

lakukan dan barang ataupun pakaian bisa diambil bila sisa uang 

dilunasi setelah pembayaran uang muka.  

Bukan itu saja Ibu Tumini salah satu penyewa pakaian 

pengantin di Indah Salon menyatakan seminggu sebelum acara 

pernikahan telah menyewa pakaian pengantin untuk anaknaya dan 

dalam sewa menyewa di Indah Salon diawal perjanjian harus 

membayar uang muka terlebih dahulu kemudian setelah pembayaran 

uang muka harus melunasi sisa uang setelah sehari pembayaran uang 

muka.
80

  

Ibu Tumini selaku penyewa pakaian pengantin seminggu 

sebelum acara pernikahan, menyatakan bahwa penyewaan di Indah 

Salon menggunakan uang muka agar terjadinya kesepakatan tanda jadi 

atau pengikat dikarenakan uang muka tersebut dijadikan transaksi 

kesepakatan saja antara pihak penyewa dan pihak Salon. Dan uang 

muka yang harus dibayar terjangkau tidak terlalu mahal.
81

 

Di Salon Ayu pihak penyewa TK Muslimat yaitu Susi 

(mbak Susi) menyatakan bahwa menyewa pakaian di Salon Ayu 

sama saja seperti di tempat penyewaan lainnya hanya saja cara 
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transaksi pembayarannya harus dilakukan dengan cara membayar 

uang muka terlebih dahulu, dengan adanya transaksi tersebut maka 

pihak penyewa telah bersungguh-sungguh untuk menyewa pakian 

tersebut dan telah terjadinya perjanjian uang muka tersebut di 

jadikan tanda jadi sebuah transaksi penyewaan pakaian tersebut.  

Bukan itu saja Ulfa salah satu penyewa pakaian pengantin 

di Salon Ayu menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan di Salon 

Ayu yaitu dengan adanya kesepakatan pembayaran uang muka 

sebagai tanda jadi atau pengikat, uang muka yang harus dibayar 

tidak terlalu mahal sesuai dengan kesepakatan dan harga juga 

terjangkau.
82

 

Selain itu mbak Ulfa selaku penyewa pakaian pengantin 

menyewa pakaian dua minggu sebelum acara pernikahan 

menyatakan bahwa di Salon Ayu penyewaan yang harus dilakukan 

menggunakan uang muka dengan adanya pembayaran tersebut 

akan terjadinya perjanjian transaksi dan uang muka tersebut 

dijadikan sebagai tanda jadi atau pengikat antara pihak Salon dan 

penyewa. Harga yang harus dibayar juga terjangkau dan sudah ada 

kesepakatan.
83

 

Data yang penulis dapatkan di atas dapat di simpulkan, dari 

praktek pembayaran uang muka dalam sewa menyewa pakaian di 
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Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu yaitu akad pembayaran 

uang muka sebagai tanda jadi transaksi dan pengikat antara 

penyewa dengan pihak Salon dilakukan berdasarkan lisan dan 

kesepakatan suka sama suka. 

 

C. Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pembayaran Uang muka 

(‘urbu>n) dalam Sewa Menyewa Pakaian. 

Jika terjadi permasalahan dalam melaksanakan perjanjian atau 

kesepakatan antara kedua belah pihak maka berusaha menyelesaiakan 

secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dapat 

dimusyawarahkan, maka pihak penyewa dan pihak Salon haruslah 

menyelesaikan dengan cermat. Dalam penyelesaian masalah di sini 

segala sesuatunya harus berdasarkan dengan musyawarah agar tercipta 

kedamaian. 

Berikut adalah permasalahan dan penyelesaian wanprestasi 

terhadap pembayaran uang muka yang uang muka tersebut menjadi 

milik pihak Salon dalam sewa menyewa pakaian di Salon Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Supri selaku penyewa pakaian pengantin di Salon Vawin Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa penyewaan 

pakaian tersebut menggunakan uang muka dan itu sudah disepakati 

karena uang muka hanya dijelaskan sebagai tanda jadi transaksi serta 

uang pengikat. Total harga sewa pakaian pengantin lengkap dengan 

dekorasi beserta fotografer adalah Rp. 2500.000.- uang muka yang 
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harus dibayar Rp. 500.000.- dan pelunasan dibayar setelah sehari 

pembayaran uang muka.  

Beberapa hari kemudian Ibu Supri ingin mengundur hari acara 

pernikahan dikarenakan menantunya tidak dapat pulang karena 

tuntutan kontrak kerja. Ibu Supri ingin meminta uang Rp. 2500.000.- 

sememtara tetapi pihak Salon hanya memberikan uang sisa 

pembayaran Rp. 2000.000.- mau tidak mau Ibu Supri menerima dan 

merasa dirugikan padahal dikesepakatan awal tidak ada perjanjian 

bahwa jika gagal menyewa uang tersebut menjadi milik pihak 

Salon.
84

 

Adapun pernyataan yang dinyatakan oleh Ibu Tumini selaku 

penyewa pakaian pengantin di Indah Salon, yang menyewa pakaian 

seminggu sebelum acara pengantin penyewaan pakaian harus 

memberikan uang muka yang sudah ditentukan oleh pihak Salon 

melalui kesepakatan antara Ibu Tumini dan pihak Salon.  

Total harga penyewaan pakaian Sekitar Rp. 3500.000.- dan 

uang muka yang harus dibayar Sekitar Rp. 500.000.- dan sisa uang 

Rp. 3000.000.- harus dibayar setelah sehari pembayaran uang muka, 

pakaian boleh dibawa pulang pada saat pelunasan pembayaran. 

Sekitar tiga hari menjelang acara pernikahan Ibu Tumini 

mengabarkan kepada pihak Salon bahwa sementara waktu ditunda 

acara pernikahan dikarenakan keluarga Ibu Tumini meninggal.  
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Sekitar seminggu kemudian Ibu Tumini ingin mengambil uang 

muka beserta uang sisa pembayaran dikarenakan tidak jadi menyewa 

dan mengundur hari tetapi pihak Salon tidak memberikan uang muka 

dan memberikan uang sisanya saja. Mau tidak mau Ibu Tumini mener 

ima uang sisa tersebut dan Ibu Tumini merasa dirugikan karena 

dikesepakatan awal tidak ada kesepakatan bahwa jika gagal menyewa 

maka uang muka akan menjadi milik pihak Salon.
85

 

Lain halnya dengan pernyataan Ela selaku penyewa pakaian di 

Indah Salon yang menyewa pakaian kebaya untuk acara wisuda 2014 

di UNMUH Ponorogo. Penyewaan yang dilakukan di Indah Salon 

harus menggunakan pembayaran uang muka terlebih dahulu 

kemudian pembayaran uang sisanya harus dilunaskan sehari setelah 

pembayaran uang muka.  

Total harga sewa tersebut adalah Rp. 150.000.- beserta jasa 

rias, uang muka yang harus dibayar adalah 100.000.- dan sisanya Rp. 

50.000.- harus dilunasi setelah sehari pembayaran uang muka dan 

pakaian sudah boleh dibawa pulang. Sehari sebelum acara wisuda 

mbak Ela mengembalikan baju dengan tujuan ingin menukar dengan 

pakaian lain dikarenakan tidak serasi dengan pakaian keluarga, tetapi 

pakaian yang lain tidak cocok. Jadi mau tidak mau mbak Ela 

menggagalkan penyewaan tersebut dan meminta uang muka beserta 
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uang sisa yang dibayarkan tetapi pihak Salon hanya memberikan 

uang sisa Rp. 50.000.- dan uang muka menjadi milik Salon.  

Mbak Ela merasa dirugikan serta dengan terpaksa merelakan 

uang muka tersebut menjadi milik Salon, karena dikesepakatan awal 

hanya disebutkan bahwa uang muka hanya dijadikan sebagai tanda 

jadi atau pengikat suatu transaksi sewa menyewa pakaian dan bukan 

menjadi milik pihak Salon jika gagal menyewa.
86

 

Adapun pernyataan penyewa pakaian di Salon Ayu Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu pihak TK Muslimat adalah mbak 

Susi menyewa pakaian tari enam setel pakaian tari untuk perlombaan 

dengan total harga Rp. 360.000.- dan pembayaran uang muka yang 

harus dibayar adalah Rp. 100.000.- uang muka yang dibayar sebagai 

tanda jadi transaksi atau pengikat suatu transaksi sewa menyewa 

pakaian antara pihak Salon dan penyewa. Setelah pembayaran uang 

muka uang sisa Rp. 260.000.- harus dibayar setelah sehari 

pembayaran uang muka.  

Pada hari pelunasan pembayaran, mbak Susi menggagalkan 

penyewaan tersebut dikarenakan tidak cocok dengan tema tari dalam 

perlombaan dan meminta uang muka. Tetapi tidak diberikan oleh 

pihak Salon. Mau tidak mau penyewa menerima uang muka menjadi 

milik pihak Salon walaupun merasa dirugikan, bahwa diawal 
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pembayaran tidak dijelaskan jika gagal menyewa uang muka menjadi 

milik pihak Salon.
87

  

Bukan itu saja pernyataan dari penyewa yang bernama Ulfa 

menyewa baju pengantin beserta perlengkapan dekorasi dan 

Fotografer dua minggu sebelum acara dengan total harga sebesar Rp. 

3500.000.- dan uang muka yang harus dibayar adalah Rp. 500.000.- 

pelunasan uang sisa harus dibayar sehari setelah pembayaran uang 

muka.  

Setelah seminggu sebelum acara mbak Ulfa membatalkan 

penyewaan dikarenakan harga yang disewa terlalu mahal dan 

meminta uang muka beserta uang sisa yang dibayar tetapi pihak 

Salon hanya memberikan uang sisanya saja, dan uang muka menjadi 

milik pihak Salon. Padahal diperjanjian awal tidak ada disebutkan 

jika membatalkan penyewaan uang muka akan menjadi milik pihak 

Salon. Mbak Ulfa merasa dirugikan serta mau tidak mau merelakan 

uang muka menjadi milik Salon.
88

 

Dari data yang penulis temukan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dari Salon Vawin dalam transaksi penyewaan pakaian di Salon 

tersebut tidak disebutkan tentang kejelasan bahwa pembayaran uang 

muka yang sudah diberikan kepada penyewa tidak dapat kembali 

kepada penyewa jika penyewa menggagalkan transaksi penyewaan 

tersebut, dan hanya dijelaskan uang muka sebagai tanda jadi dan 
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pengikat antara pihak Salon dan penyewa. Dari pihak penyewa yang 

menyewa di Salon Vawin, mereka merasa dirugikan dan mau tidak 

mau menerima atas hilangnya uang muka yang menjadi pihak Salon.  

Sedangkan data yang ditemukan di atas di Indah Salon tidak 

disebutkan tentang kejelasan uang muka yang sudah dibayarkan 

pihak penyewa tidak dapat kembali dan akan menjadi milik pihak 

Salon jika penyewa menggagalkan transaksi. Dan pihak Salon hanya 

menyebutkan uang muka yang dibayar digunakan sebagai tanda jadi 

penyewaan dan uang pengikat. Dari pihak penyewa yang menyewa di 

Indah Salon, mau tidak mau menerima hilangnya uang muka yang 

menjadi milik pihak Salon dan merasa dirugikan. 

Begitu juga data di Salon Ayu pihak Salon hanya menyebutkan 

uang muka yang dibayar pihak penyewa sebagai tanda jadi sebuah 

transaksi dan uang muka sebagai pengikat transaksi antara penyewa 

dan pemilik Salon. Tidak ada kejelasan bahwa uang muka yang 

dibayar tidak dapat kembali kepada penyewa jika menggagalkan 

transaksi penyewaan uang muka akan menjadi milik pihak Salon. 

Data dari penyewa yang menyewa di Indah Salon dengan terpaksa 

menerima uang muka yang menjadi milik pihak Salon walaupun 

penyewa merasa dirugikan. 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP UANG MUKA DALAM SEWA 

(‘URBUN) MENYEWA PAKAIAN DI SALON DI KECAMATAN 

BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Uang Muka 

(‘urbu>n) dalam Sewa Menyewa di Salon di Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup 

bermasyarakat. Sebagai makhluk makhluk sosial dalam hidupnya saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

mereka melakukan suatu hubungan di antaranyadengan melakukan transaksi 

sewa menyewa. 

Secara umum masalah adalah suatu kesenjangan antara teori dan 

praktek, kemestian, semestinya, dan kenyataan. Masalah akan muncul disaat 

kasus, peristiwa dan kejadian muncul semua itu terjadi di masyarakat. Suatu 

peristiwa atau semacamnya akan muncul sejalan dengan adanya perubahan di 

masyarakat yang biasanya didukung oleh kemajuan ilmu dan teknologi.
89

 

Beberapa peristiwa atau kejadian yang muncul yang terjadi di 

masyarakat merupakan masalah-masalah fiqih, kemudian membutuhkan 

pemecahan masalah hukumnya melalui dalil-dalil, baik dari al-Quran, Sunnah, 

Ijma, dan Qiyas.  
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Hukum akad ija>rah atau sewa menyewa menurut jumhur ulama adalah 

mubah atau boleh, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh syara. Berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan 

ketetapan ijma ulama.
90

 Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan 

syarat yang terkandung dalam akad itu.
91Ija>rah dibagi menjadi dua macam 

yaitu yang bersifat manfaat, dan bersifat pekerjaan. Ija>rah yang bersifat 

manfaat yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ain‟ 

seperti sewa menyewa tanah, rumah, binatang, pakaian, dan lain-lain.  

Ija>rah yang dilakukan oleh penyewa dan pihak salon dalam sewa 

menyewa pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah 

ija>rah atas suatu manfaat. Pemilik salon menyatakan bahwa sewa menyewa 

yang dilakukan di Salon Vawin menggunakan pembayaran uang muka sebagai 

tanda jadi dan pengikat suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa 

dengan pihak salon dan sistem penyewaan memakai jangka waktu sehari 

sampai dua hari.
92

 

Firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi: 






 

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
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yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 

mereka kata-kata yang baik.”93
 

Dan firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29:  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan 

perniagaan secara suka sama suka”.94
 

 

Dalam penyewaan di Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu 

pihak penyewa sepakat menyewa pakaian dengan menggunakan 

pembayaran uang muka,karena uang muka sebagai tanda jadi penyewaan 

serta pengikat antara pihak penyewa dengan pihak Salon dalam transaksi 

tersebut.
95

Pembayaran uang muka yang sering disebut ‘urbu>n yaitu 

seseorang pembeli membawa sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai 

harga barang tersebut kepada penjual atau agennya (wakilnya) setelah 

selesai transaksi dan uang tersebut sebagai pengikat dan tanda jadi. 

Ibnu Umar dan Ibnu Sirin membolehkan jual beli „urbu>n. Sa‟id bin 

al-Musayyid berpendapat jual beli ‘urbu>n diperbolehkan bila dia tidak 

menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta jumlah uang 
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kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa‟id ini sama dengan 

‘urbu>n. 

Hanabila berpendapat bahwa jual beli „urbu>nboleh dan sah. Hal ini 

berdasarkan riwayat Nafi’ Ibn al-Haris bahwa ia membelikan Umar rumah 

penjara dari Shafwan Ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun 

jika ia tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dari sekian. Al-Atsram 

berkata, ‚aku berkata kepada Ahmad, ‚Apa kamu setuju dengan pendapat 

ini? Ia menjawab ‚Apa yang harus aku katakan? Demikian itulah yang 

dilakukan oleh Umar, sedangkan hadits Amir Ibn Shu’aib adalah da’if.96 

Jadi penyewaan di Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu sudah 

dilakukan menggunakan uang muka untuk tanda jadi dan pengikat dalam 

transaksi melalui persetujuan bersama.
97

Praktek tersebut dalam sewa 

menyewa sudah dibenarkan karena yang terlibat dalam praktek penyewaan 

tersebut sama-sama berakal atau baligh dan melakukan akad penyewaan 

secara lisan.
98

 

Karena telah terjadi kesepakatan di Salon Vawin, Indah Salon dan 

Salon Ayu uang muka yang dibayarkan sebagai tanda jadi dan pengikat 

transaksi penyewaan tersebut.
99

Dalam hukum Islam,pembayaran yang 

dilakukan menggunakan uang muka, menurut penulis bahwa orang yang 

terlibat dalam sewa menyewa tersebutbukanlah orang gila melainkan 
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orang yang berakal atau baligh.
100

 Dalam hukum Islam sewa menyewa 

yang mengggunakan uang muka secara lisan dan disepakati bersama 

adalah sah (diperbolehkan).
101

 Karena telah terjadi kesepakatan antara 

penyewa dengan piahak Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu uang 

muka yang dibayarkan sebagai tanda jadi dan pengikat transaksi 

penyewaan tersebut.
102 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi 

Pembayaran Uang Muka (‘urbun) Dalam Sewa Menyewa Pakaian Di 

Salon Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, semakin 

berkembangnya pula problembatika kehidupan manusia yang bisa muncul 

dalam berbagai aspek kehidupan dan yang terbanyak adalah masalah diketahui 

hukumnya. Hal ini perlu diketahui untuk memberitahukan kepada umat Islam 

yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan.
103

 

Berdasarkan penjelasan tersebut yang terjadi di Salon Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo penerapan uang muka dalam sewa menyewa 

pakaian di Salon tersebut yang dilakukan dengan cara yang hampir sama dan 

dengan tujuan yang sama, yaitu pihak salon tidak memberikan kejelasan diawal 

akad transaksi bahwa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat kembali 

jika pihak penyewa menggagalkan transaksi penyewaan pakaian dan uang 
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muka akan menjadi milik pihak salon. Tujuannya adalah agar pihak salon tidak 

dirugikan dan agar penyewa bersungguh-sungguh dalam penyewaan dan 

transaksi tersebut. 

Seperti Mbak Nurul, Mbak Indah dan Mbak Ayu yang menerapkan 

pembayaran uang muka dan tidak memberikan kejelasan jika penyewa gagal 

menyewa pakaian tersebut uang muka yang dibayarkan tidak bisa 

dikembalikan dan uang muka tersebut akan menjadi milik pihak salon dengan 

tujuan pihak salon tidak ingin dirugikan dengan gagalnya transaksi tersebut dan 

agar penyewa bersungguh-sungguh dalam penyewaan pakaian di Salon 

tersebut. 

Firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29:  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara 

suka sama suka”104
 

Firman Allah SWT surat al- Isra ayat 34: 


 

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai 

pertanggung jawabannya”.105
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   Hanabila berpendapat bahwa jual beli ‘urbu>n boleh dan sah. Hal ini 

berdasarkan riwayat Nafi Ibn al-Haris bahwa ia membelikan Umar rumah 

penjara dari shafwan Ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun jika 

ia tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dari sekian. Al-Atsram berkata, 

“aku berkata kepada Ahmad, “apa kamu setuju dengan pendapat ini?ia 

menjawab “apa yang harus aku katakana? Demikian itulah yang dilakukan oleh 

Umar, sedangkan hadits Amir Ibn Shu‟aib adalah da‟if.106
  

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli dengan meggunakan ‘urbu>n itu 

sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena 

dewasa ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar kompensasi 

berbahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya 

usaha. Selain itu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik 

yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada hadis yang 

sahih.107
 

Jadi pengambilanuang muka yang menjadi milik pihak salon, tidak 

dapat dikembalikan kepada pihak penyewa padahal diawal pembayaran tidak 

dijelaskan jika gagal menyewa maka uang muka menjadi milik 

salon.
108

Penerapan uang muka yang dilakukan pihak salon dalam suatu 

transaksi bisnis di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, merupakan 

tradisi atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan mengenai uang 

muka termasuk memakan harta orang lain secara batil, mengandung gharar 
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(penipuan), dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu memberi uang muka 

kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka hal ini 

dapat dihindari karena diawal perjanjian pihak penyewa rela dan suka sama 

suka dan menepati janji dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak 

sesuai dengan asas-asas berakad diawal penyewaan tersebut. Pengambilan 

uang muka yang dilakukan oleh pihak Salon diperbolehkan, karena dalam 

transaksi sewa menyewa pihak penyewa sepakat menyewa pakaian kemudian 

menggagalkan transaksi tersebut sehingga pihak Salon merasa dirugikan 

terhadap batalnya perjanjian penyewaan pakaian tersebut. Sehingga uang muka 

tersebut dijadikan sebagai ganti rugi oleh pihak salon. 

Sehingga menurut penulis pengambilan uang muka yang dilakukan oleh 

pihak salon tidak dijelaskan di awal pembayaran uang muka.
109

 Serta pihak 

penyewa merelakan uang muka tersebut menjadi milik salon sebagai ganti rugi 

terhadap gagalnya penyewaan tersebut.Jadi pengambilan uang muka yang 

menjadi milik Salon dalam hukum Islam diperbolehkan, walaupun tidak 

diperjanjikan di waktu akad dengan alasan berdasarkan „urf atau kebiasaan 

bagi pemilik salon yang menyewakan pakaian dengan menggunakan uang 

muka („urbu>n) dan pengambilan uang muka (‘urbu>n) yang dijadikan sebagai 

ganti rugi atas gagalnya penyewaan tersebut. 

 

 

  

                                                           
109

Ibid. 



61 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Prakteksewamenyewa yang dilakukan di Salon Vawin, Indah Salon dan 

SalonAyuSewamenyewamenggunakanpembayaranuangmuka(‘urbu>n) 

sebagaitandajadidanpengikattransaksitersebuthukumnyasah 

(diperbolehkan) menuruthukum Islam, 

karenadilakukanberdasarkankesepakatan. 

2. Pengambilanuangmuka (‟urbu>n) yang menjadimilik Salon dalamhukum 

Islam diperbolehkan, walaupuntidakdiperjanjikan di 

waktuakaddenganalasanberdasarkan„urfataukebiasaanbagipemilik salon 

yang menyewakanpakaiandenganmenggunakanuangmuka („urbu>n) 

danpengambilanuangmuka („urbu>n) yang 

dijadikansebagaigantirugiatasgagalnyapenyewaantersebut. 

B. Saran-saran 

1. Hendaknya para penyewadanpihak Salon Vawin, Indah Salon dan Salon 

Ayumenaatiapa yang sudahdisyari‟atkan Islam 

karenajikasewamenyewaituinginmenjadiberkahmakaharusmenjahuiunsur

-unsur yang dapatmerusaksahsewamenyewa.  Dan setiaptransaksi yang 

dilakukanharusadapenjelasansertakejelasan agar 

tidakadacacatdalamperjanjian (wanprestasi) 

dankesalahpahamanbagikeduanya. 
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2. Hendaknyadalamsemuatransaksimumalahharusdicacatdandibuktikandala

m bentukkuitansisebagaialatbuktipembayaran di awaltransaksi.  

3. dalamsewamenyewa, umat Islam 

hendaknyamengertidanmemahamisertamematuhuiatauran-

aturansewamenyewa yang telahditerakanolehhukum agar 

terhindardariperbuatanmelanggarhukum. 
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