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ABSTRAK 

Huda, Ahmad Rofi’ul. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan 

Kost Syariah „Griya Tawang‟ Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Kata kunci: Ijarah  

 

Al-ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian. Secara lughawi ija>rah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. 

Sedangkan istilahi ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu 

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiriDi Ponorogo 

terdapat pada salah satu kost syariah, yaitu kost syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena yang terjadi di kost 

syariah tersebut yang melakukan sewa menyewa. Dalam pelaksanannya untuk 

melakukan kegiatan sewa menyewa menggunakan akad Ija>rah.. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik akad sewa kamar kost syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak sewa 

kepada pihak ketiga di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

Adapun jenis penelitian yang di lakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara (interview), dokumentasi. 

Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang 

menekankan pada teori kemudian pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan 

secara khusus.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Menurut tinjauan hukum 

Islam terhadap akad sewa kamar kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo sudah 

memenuhi hukum Islam. Karena melihat dari hasil penelitian lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti tentang akad sewa kamar kost sudah sesuai dengan syarat 

ijar>ah, seperti syarat aqid (Mu’jir dan Musta’jir), Syarat yang terkait dengan 

Ma’qud „Alaih (objek sewa), syarat shighat „ijab dan qabul (ucapan serah terima). 

Dan menurut tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan kost pada pihak ketiga 

adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena penyewa sudah bersikap tidak 

jujur, telah menyewakan kostnya kepada pihak ketiga tanpa memberitahu pemilik 

kost serta penyewa telah melanggar peraturan yang telah disepakati pada awal 

akad. Sedangkan dalam syarat ija>rah hanya ada dua belah pihak yaitu „Aqid 

mencakup mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta‟jir (orang yang menyewa). 

penyewa hanya sekedar menempati, menggunakan fasilitas yang ada sesuai 

kesepakatan tanpa mempunyai hak memiliki hartanya atau memindahkan 

kepemilikan benda tanpa persetujuan pemilik aslinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam kehidupan sehari-hari interaksi sosial untuk manusia yang 

beragama Islam tentunya memiliki berbagai macam aturan sesuai dengan 

syari’at yang ditentukan oleh Allah SWT. Tentu disini masyarakat perlu 

suatu ilmu pemahaman yang menyampaikan syari’at kepada manusia. 

Ilmu yang dapat menentukan dan menguraikan norma-norma dasar 

ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang terdapat 

didalam kitab hadis.
1
 Ilmu fikih memiliki berbagai cabang salah satunya 

Fikih Muamalah. Fikih Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal 

yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2
 

Aspek pengelolaan, setiap usaha pasti membutuhkan pengelolaan 

yang baik untuk menjaga kualitas produk yang di miliki. Pengelolaan pada 

dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya 

yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk atau menyelesaikan 

suatu tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan 

managemen yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha 

                                                           
1
 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor; Ghalia Indonesia, 

2011), 4 
2
 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah,(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005),1 
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manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 

mencapai tujuan bersama.
3
 

Kost syariah “GRIYA TAWANG” Ponorogo yang merupakan 

usaha atau bisnis yang menggunakan konsep syariah maka tidak lepas di 

dalamnya aturan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ciri khas setiap unit 

usaha sya>riah. 

Dalam fikih muamalah terdapat dua ruang lingkup, yaitu 

muamalah madiyah ialah mengatur tentang jual beli, gadai, jaminan dan 

tanggungan, pemindahan utang, barang titipan, bunga bank, asuransi, sewa 

menyewa, dan masalah-masalah lainnya. Yang kedua yaitu muamalah 

abadiyah ialah ijab dan qabul, saling meridloi, tidak ada keterpaksaan dari 

salah satu pihak, hak dan kewajibannya, jujur berdagang, dan juga 

penipuan indra manusia yang berkaitan dengan peredaran harta dalam 

lingkup bermasyarakat.
4
 

Dalam hal ini membahas salah satu cabang akad dalam fikih 

muamalah yaitu sewa menyewa. Yang dalam bahasa arab berarti “upah” 

atau “ganti” atau “imbalan”. Serta secara makna penukaran manfaat 

dengan imbalan dalam jumlah tertentu. Atau dapat di artikan dengan 

                                                           
3
 Riska Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah”, 

Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 34 
4
 Ibid,18 
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menjual manfaat suatu benda yang digantikan dengan pembayaran dalam 

jumlah tertentu sesuai kesepakatan.
5
 

Ditinjau dari segi ekonomi, akad sewa menyewa tentunya sangat 

menghasilkan keuntungan yang banyak. Karena pemilik kost mendapatkan 

upah sesuai dengan keinginan pemilik kost sehingga dapat untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan ditinjau dari segi bisnisnya, 

sewa menyewa ini sangat diminati banyak orang karena para pendatang 

yang membutuhkan tempat tinggal dalam waktu sesuai kesepakatan dan 

berani membayar sesuai kesepakatan. 

Sewa menyewa adalah: “sewa menyewa ialah suatu perjanjian, 

dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu 

tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut 

belakangan itu disanggupi pembayarannya.”
6
 

Sebagaimana yang telah terjadi di kost syariah “GRIYA 

TAWANG” Ponorogo, telah terjadi perjanjian akad sewa-menyewa antara 

pemilik kost dan penyewa kost. Mengingat banyaknya orang yang datang 

ke Ponorogo untuk kerja, sekolah atau kuliah, sehingga orang-orang 

tersebut memerlukan tempat tinggal saat berada di Ponorogo. Sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat sekitar Kota Ponorogo 

banyak yang membuka kost-kostan, dan kost yang ada di Ponorogo 

                                                           
5
 Helmi Karim, Fikih Muamalah,(Jakarta; Raja Grafindo Persada,1993),hlm.29 

6
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548. 
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terdapat banyak jenis dan harganya. Salah satunya kost syariah “GRIYA 

TAWANG” yang berada di Kota Ponorogo. Pemilik kost tersebut adalah 

Bapak Joni Widarto. Kost tersebut menawarkan embel-embel syariah yang 

berarti kost yang menggunakan syari’at Islam. 

Tapi permasalahan yang muncul di persewaan kost tersebut adalah 

apakah kost syariah “GRIYA TAWANG” Ponorogo sudah mengelola 

sesuai hukum Islam, karena bukan rahasia lagi bahwa kost pada umumnya 

tidak menggunakan label syariah bahkan banyak yang berstatus kost bebas 

artinya perzinahan sangat rentan dalam lingkungan kost. Dan penyewa 

kost di kost syariah “GRIYA TAWANG” semuanya pekerja yang 

kebanyakan dari luar kota. Dan kost tersebut menawarkan fasilitas yang 

sangat lengkap sehingga pemilik kost mematok harga sewa yang tinggi 

yaitu Rp. 800.000,00, per bulan tetapi belum sama listriknya. Sehingga 

saat hari libur seperti hari sabtu atau minggu penyewa banyak yang pulang 

kerumah, disaat itu ada beberapa penyewa kost menyewakan lagi kosnya 

kepada orang lain saat di tinggal pulang dengan alasan untuk meringankan 

saat membayar listrik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PENGELOLAAN KOST SYARIAH “GRIYA 

TAWANG” PONOROGO 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad sewa kamar 

kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak sewa kepada 

pihak ketiga di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan secara jelas akad dalam praktek kost syariah 

“Griya Tawang” Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan penyewaan kost kepada pihak ketiga di kost 

syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah agar sesuai dengan yang 

diharapkan penulis, maka penulis berharap agar  

1. Kepentingan ilmiah: sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami 

secara mendalam mengenai pengelolaan dan penyewaan kosT kepada 

pihak ketiga di kosT syariah “Griya Tawang”  Ponorogo. 

2. Kepentingan terapan: mampu memberikan sumbangan pikiran kepada 

para pihak yang terkait dan yang membutuhkan. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Nica Dania Megaringrum, dengan 

judul “Sewa Menyewakan Kamar Kos Sebagai Rendezvous Pekerja 
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Pekerja Seks Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi 

Kasus Di Kawasan Wisata Pantai Selatan Yogyakarta”. Dalam penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tiga topik 

permasalahan yaitu: 1) bagaimana latar belakang terjadinya praktek sewa 

kamar bagi kaum rentan di kawasan wisata pantai selatan Yogyakarta? 2) 

bagaimana bentuk akad yang ditawarkan oleh pemilik kos pada penyewa 

kamar kos? 3) bagaimana akad sewa menyewa kamar bagi kaum rentan di 

tinjau dari sosiologi hukum islam? Dengan hasil penelitian menyebutkan 

Urf’ yang ada di daerah ini adalah urf’ fasid terkait kedatangan para 

pekerja seks komersial di kawasan ini. Karena tidak dapat di pastikan oleh 

warga dikarenakan hal sewa kamar ini sudah berlangsung lama. Para 

warga juga memaparkan berbagai alasan bagaimana mereka menjalani 

hidup bersama dengan pekerja seks komersial. Hingga ada mengatakan 

jika PSK ini sudah di anggap seperti keluarga sendiri. Alasan masyarakat 

tetap mempertahankan urf’ fasid yang berkembang di daerah ini karena 

kebutuhan ekonomi (hutang). Disini jelas terlihat simbiosis mutualisme 

terjalin antara keduanya. Pekerja seks komersial yang membutuhkan 

tempat tinggal untuk melengkapi profesinya sebagai kebutuan primer dan 

warga yang membutuhkan uang untuk mecukupi kebutuan sehari-hari. Hal 

ini membuka penalaran menyusun untuk menerapkan konsep saddu Al-

Dzarii>’ah untuk menutup jalan kemaksiatan menuju jalan kemaslahan. 

Melalui wawancara tokoh masyarakat ada beberapa solusi yang di 

tawarkan oleh penyusun untuk mengurangi praktek sewa menyewakan 
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kamar bagi seks komersial di kawasan pantai selatan Yogyakarta. 

Sehingga, meskipun tidak secara langsung prostitusi hilang namun, 

setidaknya dengan dukungan dari berbagai pihak praktek ini akan 

berkurang dan resiko halal aau haram suatu rezeky dapat berkurang.
7
 

Penelitian yang di lakukan oleh Riska Saputri yang “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G 

Hotel Syariah Bandar Lampung)” dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitiaan kualitatif yang membahas dua topic permasalahan: 1) 

bagaimana praktik pengelolaan hotel syariah di G hotel syariah Bandar 

lampung? 2) bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik pengelolaan 

hotel syariah di G hotel syariah Bandar lampung? Berasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa G hotel dalam praktik 

pegeloaan hotel syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu fasilitas, 

operasional, SDM, dan organisasi. Fasilitas dan operasional yang di 

sediakan oleh G hotel syariah hampir sama hotel konvensional pada 

umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal 

yang dilarang oleh syara’. Sedangkan hukum Islamnya adalah 

diperbolehkan (mubah), karena sesuai dengan konsep hotel syariah serta 

dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan bisnis syariah karena G 

hotel syariah sangan memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel. 

Namun, adanya secara legal formal belum adanya sertifikat halal dari MUI 

                                                           
7
 Nica Dania Megaringrum, “Sewa Menyewakan Kamar Kos Sebagai Rendezvous 

Pekerja Pekerja Seks Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kawasan 

Wisata Pantai Selatan Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).  
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dan tidak adanya dewan pengawas syariah dalam mengawasi jalnnya 

praktik pengelolaan di G hotel syariah dan sertifikat usaha dalam 

mendirikan hotel berbasis syariah.
8
 

Penelitian yang dilakukan oleh Zusnia Eka Putri Dewi yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa 

Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun” dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas dua topic 

permasalahan: 1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad sewa-

menyewa di madiun kamera? 2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

sistem ganti rugi dalam sewa-menyewa di madiun kamera? Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan 

akad sewa menyewa di Madiun kamera sudah sesuai dengan hukum islam. 

Dimana rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ijarah sudah terpenuhi 

secara keseluruhan antara pihak memilik dan penyewa kamera. Dalam 

pelaksanaan ganti rugi yang ada di Madiun kamera melihat dari hasil 

penelitian di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi atau resiko 

wanpfestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan 

ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah.
9
 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Fatkhul Khasanah 

yang berjudul “Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem 

                                                           
8
 Riska Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah”, 

Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 
9
 Zusnia Eka Putri Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa 

Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).  
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Galatama Dan Master Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Di Pemancingan Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden 

Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang membahas tiga topic permasalahan yaitu: 1) Bagaimana 

akad penyewaan kolam pancing sistem Galatama dan Master di 

pemancingan Galatama Bawal dan pemancingan Putu Raden Yogyakarta? 

2) Bagaimana tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

sistem penyewaan kolam pancing di pemancingan Galamata Bawal dan 

pemancingan putu raden yogjakarta? Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan kesimpulan, bahwa pertama bahwa penyewaan 

pemancingan dengan sistem galatama dan master adalah pemancingan 

yang dilakukan dikolam pancing dengan sistem lomba. Akad yang 

digunakan dalam kegiatan ini adalah akad ija>rah atau sewa menyewa. 

Objek yang menjadi sewa dalam akad adalah ikan. Kedua akad sewa pada 

pemancingan dengan sistem galatama dan master diperolehkan jika 

melihat pada rukun sewa menyewa dalam KHES yang telah terpenuhi. 

Akan tetapi, dalam salah satu syarat yang ada dalam KHES tidak terpenuhi 

yaitu objek tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh syara’ 

oleh karena itu sistem galamata dan master tidak sah menurut KHES.
10

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

                                                           
10

 Eka Fatkhul Khasanah, “Akad Sewa Menyewa Kolam Pancing Dengan Sistem 

Galatama Dan Master Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pemancingan 

Galatama Bawal Dan Pemancingan Putu Raden Yogyakarta)”. Skripsi (Yogyakarta: UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2017).  
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Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi 

jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang 

diajukan digunakan untuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang di lakukan di lapangan 

atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang di pilih sebagai lokasi 

terseut, yang di lakukan untuk menyusun laporan ilmiah.
11

 Dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitiaan yang memusatkan 

perhatiannya kepada prinsip-prinsip mendasari perwujudan dari satuan-

satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
12

  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari 

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai 

penunjang.
13

 Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang 

harus terpenuhi. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian 

tersebut, kehadiran peneliti dalam pnelitian ini bersifat pengamat penuh. 

Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci 

dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada 

                                                           
11

 Abdurrohman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), 96.  
12

 Margono, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 108.  
13

 Basrowi Dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

20 
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objek yang sedang di teliti. Dengan demikian hasil penelitian pun dapat 

dipertanggung jawabkan.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang di jadikan objek penelitian ini berada di kost syariah 

“Griya Tawang” Ponorogo. Karena kost syariah “Griya Tawang” 

merupakan salah satu dari banyak kost di Ponorogo yang menggunakan 

prinsip syariah dalam menjalankan sewa menyewa kamar kost. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data tentang akad sewa kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

dan data tentang penyewaan kost kepada pihak ketiga di kost 

syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

b. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah langsung 

dari lapangan, yaitu selama peneliti melakukan penelitian secara 

langsung terhadap para pihak pemilik kos-kosan dan penyewa kost 

di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi: Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal 

yang menjadi sumber data.
14

 Observasi ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap sistem akad sewa sampai 

terjadinya penyewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan 

pemilik kost. 

                                                           
14

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), 175. 
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b. Wawancara: Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberi jawaban atas pertanyaan.
 15

  Adapun yang di wawancarai 

yaitu pemilik kost dan penyewa. Teknik ini untuk mencari data 

yang berhubungan dengan pengelolaan dan proses penyewaan kos 

kepada pihak ketiga di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

c. Dokumentasi yaitu suatu cara mengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang di teliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data 

yang terkumpul maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting 

untuk menguatkan data-data yang ada.
16

 

6. Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu 

dengan cara mengumpulkan data data yang berada di lapangan 

kemudian dibandingkan dengan teori- teori dan dalil yang ada, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif adalah 

pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang 

bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat khusus.
17

 Analisis data adalah proses mencari 

                                                           
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135. 
16

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),158  
17

 Sutisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004),42. 
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dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil 

wawancara, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
18

 

a. Editing, pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam 

kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah. 

c. Analiting, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data 

yang dianalisa tersebut kemudian diolah menggunakan teori dan 

dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan.
19

 

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk 

menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif. Metode 

deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah 

                                                           
18

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.  
19

 Aji Damanuri, Metodoogi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 153. 



14 

 

 

atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang bersifat 

khusus.
20

 

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data 

sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisanya dari hukum Islam, 

kemudian dijadikan pedoman dalam tinjauan hukum Islam terhadap 

praktek pengelolaan kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
21

 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah data-data terkait 

sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini 

tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih 

luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat.
22

 Untuk meningkatkan 

                                                           
20

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2013), 47. 
21

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian , 248. 
22

Ibid, 272. 
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ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi 

baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan pengelolaan sewa kost. 

G. Sitematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah 

bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab 

dengan penjelasan susunannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini 

menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : IJARAH DALAM FIQH MUAMALAH 

  Bab ini membahas mengenai teori-teori yang di gunakan 

dalam penenlitian ini, yang meliputi pengertian ija>rah, dasar 

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

ija>rah, sifat dan hukum ija>rah, penerapan harga sewa (upah) 

dalam ija>rah, berakhirnya ija>rah.  

BAB III  :GAMBARAN PRAKTEK PENGELOLAAN KOST 

SYARIAH “GRIYA TAWANG” PONOROGO  

 Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh 

penulis dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh 
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penulis. Bab ini berisi, gambaran atau pengertian tentang 

praktek akad sewa kamar dan praktik pengalihan hak sewa 

kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan pemilik kostnya. 

BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOST 

SYARIAH (STUDI KASUS DI KOS SYARIAH “GRIYA 

TAWANG” PONOROGO). 

Pada Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan 

tentang, Tinjauan  hukum Islam terhadap praktek akad sewa 

kamar kost syariah (studi kasus di kost syariah “Griya 

Tawang” Ponorogo) dan Tinjauan hukum Islam terhadap 

pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga (studi kasus di 

kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo). 

BAB V     :PENUTUP 

Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran 

dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya. 

 



 

 18 

BAB II 

IJARAH DALAM HUKUM ISLAM   

A. Pengertian Ija>rah 

Upah mengupah atau al-Ija>rah berasal dari kata al-Ajru yang berarti 

al-Iwadu (ganti). Menurut pengertian shara‟, al-Ija>rah adalah suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
1
 Secara lughawi 

ija>rah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan istilahi ija>rah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
2
 

Sedangkan pengertian ija> rah yang dikemukakan oleh para ulama  

antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Menurut ulama H }anafi>yah, ija>rah ialah:   

ِجَزِة ُعْقذ يُفِْيُد تَْملُِك َمْنفََعِت َمْعلُوَمت َمْقُصوَدة ِمَه اْلَعْيِه اْلُمْستَا 

 بَِعوض

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 

dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”
3
 

 
                                                           

1
Sayyid Sabiq, fiqh Sunnah.Terj.Moh. NahbanHusein jilid 12 (Bandung: al-Ma‟arif, 

1996), 15. 
2
 M. yazid Afandi, fiqih muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan 

syari‟ah (Yogyakarta: logung printika, 2009), 179.  
3
 Qomarul Huda, Fiqh muamalah (Yogyakarta: teras. 2011), 77.   
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H}anafi>yah mengatakan bahwa ija>rah adalah akad atas manfaat disertai 

imbalan. Sebagaimana tidak sah ta‟liq (menggantungkan) dalam jual beli 

maka ta‟liq dalam ija>rah juga tidak sah.
4
 

2. Menurut ulama Sha>fi’i>yah, ija>rah ialah:   

َحِت َعٍت َمْقُصو َدٍة َمْقلُو َمت ُمبَاَحتٌ قَابِلَتٌ لِلبَْدِل َوااِلباَ َعْقٌد َعَل َمْنفَ  

   بِِعَوٍض َمِعلُْومٍ 

Artinya: “Akad atas sesuatu kemanfaatan yang meng ndung maksud  

tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau  kebolehan 

dengan pengganti tertentu.”  

Sha>fi’i>yah mendefinisakan ija>rah sebagai akad atas suatu manfaat 

yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan 

dan kebolehan dengan pengganti tertentu.
5
 

3. Menurut ulama Ma>likiyah dan H{anab>ilah, ija>rah ialah:   

ةًَمْعلُتًبَِعْوضٍ   تَْملِْيُك َمناَفِِع َشْيٍءُمبَاَحٍتُمدَّ

Artinya:“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam  

waktu tertentu dengan pengganti.”
6
  

Ulama Ma<likiyah mendefinisikan ija>rah sebagai memberikan hak  

                                                           
4
  Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh, jilid (Damsyik: Dar AlFikr, 

1989), 387. 
5
 Ibid.,  

6
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122. 
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kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai 

imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama H{anab>ilah.
7
 

4. Menurut Muhammad Al-Syarbani al-khatib bahwa yang dimaksud 

dengan ija>rah ialah:  

تَْملُِك َمْنفََعِت بِِعَو ِض بُِشُز ْوط   

Artinya: “Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-

syarat”
8
 

5. Menurut Sayyid Sabiq, ija>rah ialah:  

 َعْقٌد َعلَى الُمنَافِِع بَِعْوض  

Artinya:“suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian.” 

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan 

tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau 

mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerja 

insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.
9
 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa 

ija>rah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. 

                                                           
7
 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh, 387. 

8
 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah Fikih Muamalah ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 

168 . 
9
 Qomarul Huda, Fiqh muamalah., 78. 
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Sewa-menyewa adalah:  

بَْيُع اْلَمنَا فِعِ    

 Artinya: “Menjual manfaat”  

Dan upah mengupah adalah:  

بَْيُع اْلقُوَّ ةٍ    

Artinya: “Menjual tenaga atau kekuatan”
10

 

6. Menurut Idris Ahmad bahwa ija>rah adalah mengambil manfaat tenaga 

orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu. 

Disebutkan oleh al-Jazaim, sewa (ija>rah) dalam akad terhadap manfaat 

untuk masa tertentu dengan harga tertentu, sedangkan dilain pihak, 

Zuhaily berpendapat bahwa sewa (Ija>rah) adalah transaksipemindahan 

hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak 

kepemilikan atas barang. 

7. Menurut Syaikh Siihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan ija>rah ialah: 

بَا َحِة ِبِعَوٍض َوْضًعا َفَعٍة َمْعُلْوَمٍة َمْقُصْوَدٍة قَا بَِلٌة لِْلَبْذِل َواْْلِ  َعْقٌد َعَلى َمن ْ

                                                           
10

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah., 115. 
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Artinya: “akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk 

member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui 

ketika itu”
11

 

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dapat dipahami bahwa 

ija>rah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa 

adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau 

kekuatan dengan ketentuan tertentu, pekerjaan tertentu dan upah yang 

tertentu pula.
12

 

Keragaman redaksi definisi ija>rah tidak mempengaruhi kesamaan 

substansinya karena prinsip transaksi ija>rah adalah perpindahan 

kepemilikan manfaat sementara dan bukan perpindahan kepemilikan (hak 

milik). Namun demikian, ia hampir sama dengan prinsip jual beli 

murabahah. Perbedaan antara keduanya terletak dalam obyek transaksi, 

jual beli objek transaksinya barang, sementara ija>rah objeknya adalah 

barang dan atau jasa (al-„amal). Berdasarkan prinsip dan adanya kesamaan 

dengan mura>bahah, dapat ditarik kesimpulan bahwa ija>rah adalah akad 

pemindahan manfaat dari barang yang disewakan dengan ketentuan; 

penyewa berkewajiban membayar uang sewa serta berhak memanfaatkan 

barang sewaan, jenis barang diketahui, lamanya proses sewa berdasarkan 

kesepakatan, dan barang sewaan kembali kepada pemilik setelah jatuh 

tempo pengambilan atau dibeli oleh penyewa. 

                                                           
11

 Ibid.,115. 
12

 Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, 115. 
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Transaksi ija>rah batal ( ْفََسخ) dengan sendirinya apabila salah satu pihak 

meninggal dunia ( َجا ِىَما اََحدِ  ثِ  بََموْ  تَْتفَِسخُ  َرةُ  اَْْلِ ) dan atau barang yang 

disewakan tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Seseorang menyewa 

rumah milik orang lain, tetapi ketika rumah itu akan ditempati ternyata 

rusak, sementara uang sewa sudah dibayarkan maka pemilik rumah harus 

mengembalikan uang pembayaran sewa tersebut. Adapun jika terjadi 

perselisihan antara para pihak yang terkait transaksi ija>rah, seperti 

seseorang yang menyuruh pihak lain untuk mengecat mobil miliknya 

dengan warna hitam tetapi di cat merah, maka yang dijadikan pegangan 

adalah perkataan pemilik mobil ( يَّاَرةِ  َصاِحبِ  قَْولُ  فَاْْلقَْولِ  السَّ ).
13

 

B. Dasar hukum Ijarah 

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ija>rah disyariatkan 

dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu 

bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, 

Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ija>rah adalah jual beli 

kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak 

ada tidak dapat dikategorikan jual beli. 

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ija>rah 

tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 

berbetuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).
14

 

                                                           
13

 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). 

254-255. 
14

 Racmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123. 
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Dasar-dasar hukum atau rujukan ija>rah adalah al-Qur‟an, al-Sunnah, 

dan al-Ijma‟. 

1. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur‟an adalah  

Surah al-Talaq.6 

               

                     

                       

           

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-

isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 

upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
15

 

2. Dasar hukum ija>rah dalam al-hadith sebagai berikut 

a. Hadith riwayat Ibn Majah  

                                                           
15

 Al-Quran, 65:6. 
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 أَْعطُوا ْاْلَِجْيَز أَْجَزهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَزقُوُ 

Artinya: “dari Abdillah Ibn „Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah 

saw. Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering 

keringatnya”.
16

 

b. Ijma‟ 

Ulama‟ pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan 

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

jasa-jasa tertentu sepertinya halnya kebutuhan akan barang-barang. 

Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban 

untuk membolehkan akad ija>rah atas manfaat atau jasa. Karena pada 

hakikatnya, akad ijarah juga merupakan akad jual beli namun pada 

objeknya, manfaat atau jasa. Dengan adanya ijma‟, akan 

memperkuat keabsahan akad ijarah.
17

 

c. Al-Qur‟an   

Surah al-Qashash (26) 

                      

      

                                                           
16

 Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Sharah Bulughul Maram,  Terj.Tahrin Saputra, 

dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.  
17

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

2008), 158. 
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Artinya: “salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, 

ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang 

paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang 

kuat dan dapat dipercaya”. 
18

 

Ija>rah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka 

membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka 

membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk 

kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk 

digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk 

bercocok tanam.
19

 

C. Rukun dan Syarat Ijarah 

1. Rukun ija>rah 

Rukun dari Ija>rah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian 

kedua belah pihak, yang menunjukan bahwa transaksi itu telah berjalan 

secara suka sama suka. Adapun rukun tersebut 

a. „Aqid mencakup mu‟jir (orang yang menyewakan) dan musta‟jir 

(orang yang menyewakan). Dua pihak yang melakukan transaksi 

yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua 

syarat bagi aqid, yaitu sebagaimana berikut: 

                                                           
18

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 116. 
19

 Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah, Terj.Moh.Nabhan Husein jilid.13 (Bandung Al-Ma‟arif, 

1998), 10-11. 
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1) 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. 

2) Keduanya melaksanakan transaksi ija>rah secara suka sama suka. 

Jika terjadi pemaksaan, ija>rah tidak sah.
20

 

b. Ma‟uqud „Alaih (objek sewa), mencakup ujrah (upah) dan manfaat 

(manfaat barang yang disewakan). 

Ada lima syarat bagi ma‟uqud „Alaih, yaitu sebagaimana berikut: 

1) Manfaat barang yang disewakan. 

2)  Ija>rah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, 

bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut, 

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

sedangkan barangnya tetap ada. 

3) Manfaat pada ija>rah adalah sesuatu mubah. 

4) 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. 

5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga 

dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.
21

 

 

 

                                                           
20

 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madhhab, 319 
21

 Ibid,321 
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c. Shighat „IjabQabul (ucapan serah terima) 

Yang dimaksud dengan shighah transaksi ija>rah adalah sesuatu 

yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta’a>qidain, yakni 

berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, 

memperkerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah 

ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian. Atau aku 

berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan 

dengan bayaran sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata 

“aku terima”. Jika muta’a>qidain mengerti maksud lafal shighah, 

maka ija>rah telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari‟ 

(pembuat syrari‟at, Allah/rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, 

tetapi hanya menyebutkan secara umum. 

Yang dimaksud dengan s}i>ghah transaksi ija>rah adalah sesuatu 

yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta’a>qidain, yakni 

berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, 

mempekerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah 

ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian, “atau aku 

berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan 

dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “aku 

terima”. Jika muta’a>qidain mengerti maksud lafal s}i>ghah, maka 

ija>rah telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar‟i (pembuat 
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syari‟at, Allah  atau Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, 

tetapi hanya menyebutkan secara umum.
22

 

2. Syarat Ija>rah 

a. Syarat Aqid (Mu‟jir dan Musta‟jir) 

Orang yang melakukan akad ija>rah, baik yang menyewakan 

(mu‟jir) atau yang menyewa (musta‟jir), harus Rusyd dan tidak ada 

paksaan atau tekanan dari pihak lain. 

1) Maksud dari Rusyd adalah mempunyai kredibilitas baik dalam 

rumusan agama maupun harta, dengan artian: tidak melakukan 

perkara haram yang menurut pandangan syariat dapat 

menggugurkan sifat keadilan, tidak melakukan dosa besar, atau 

terus-menerus melakukan dosa kecil. Disamping itu juga 

memiliki kecakapan dalam mengelola harta. Menurut madhab 

Shafi‟i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil 

baligh, sementara menurut madhab Hanafi dan Maliki, orang 

yang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat 

mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Shafi‟iyah 

memasukkan persyaratan pada akid termasuk rushd. Maka, 

menurut Imam Shafi‟i dan Hanbali seorang anak kecil yang 

belum baligh, bahkan Imam Shafi‟i menambahkan sebelum rushd 

tidak dapat melakukan akad ija>rah. Berbeda dengan kedua imam 
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tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah 

mumayyiz dan atas seizin orang tuanya. 

2) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. 

Orang yang sedang melakukan akad ija>rah berada pada posisi 

bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu pihak oleh 

siapapun.
23

 

b. Syarat yang terkait dengan Ma‟qud „Alaih (objek sewa) 

Objek sewa harus: 

1) Objek sewa bisa diserah terimakan artinya barang sewaan 

tersebut adalah milik syah mu‟jir (orang yang menyewa) dan 

jika musta‟jir (orang yang menyewa) meminta barang tersebut 

sewaktu-waktu mu‟jir dapat menyerahkan pada waktu itu. 

2) Manfaatnya nilai manfaat jual menurut syara‟, manfaat yang 

menjadi objek ija>rah diketahui sempurna dengan cara 

menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. 

Berkaitan dengan “waktu manfaat”.  

3) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu‟jir dan musta‟jir). 

4) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, 

ulama‟ fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk 

melanjutkan atau membatalkannya. 

5) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara‟. 
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6) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal penyewa orang 

untuk melakukan shalat. Adaperbedaan pendapat tentang 

penyewa orang untuk menjadi mudzin, menjadi imam shalat, 

mengajarkan Al-qur‟an dll. 

c. Syarat Shighat „Ijab dan Qabul (ucapan serah terima) 

Pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul 

sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali 

persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam ija>rah, 

disyaratkan dengan batasan waktu tertentu. Maka, sewa (ija>rah) 

dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.
24

 

D. Macam-macam ija>rah 

berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ija>rah, maka ija>rah 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: 

1. Ija>rah ala al-munafi, 

Yaitu ija>rah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti 

menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju 

untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ija>rah ini tidak dibolehkan 

menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan yang dilarang oleh syara‟. 

Sementara itu ulama Syaf‟iyah dan Hanabi>lah berpendapat bahwa 

ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ija>rah terjadi. 
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Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang 

sejak akad ija>rah terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat 

dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk 

memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat 

meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak 

mengganggu dan merusak barang yang disewakan. 

Namun demikian ada akad ijarah „alaal-manafi‟ yang perlu 

mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu: 
25

 

2. Ijarah al-„ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan 

bangunan.  

Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. 

Apabila akadnya untuk di tanami, harus di ternagkan jenis tanamannya, 

kecuali jika pemilik tanah (mu‟jir) memberi izin untuk ditanami 

tanaman apa saja. 

Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk 

angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaanya. karena binatang 

dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari 

sengketa kemudian hari, hatus disertai rincisn pada saat akad. 

3. Ija>rah „alaal-a‟mal, 

yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti 

membangun gedung atau menjahit pakaian. akad ija>rah ini terkait erat 
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dengan masalah upah mengupah. karena itu, pembahasannya lebih 

dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir). 

Aji>r dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aji>rkhass dan aji>r 

mushtarak. Pengertian aji>r khass adalah pekerja atau buruh yang 

melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah 

ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah 

az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat 

digolongkan dalam akad ija>rah khass ini. Jumhur ulama‟ mengatakan, 

seorang suami tidak boleh menyewa istri untuk menyusukan anaknya 

karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam 

Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan 

anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa 

istri sendiri untuk menyusukan anaknya.
26

 

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa 

bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah 

kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa 

menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat 

menyusuinya dirumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah 

menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, 

karena penyusuan disini dinilai sebagai aji>r khass (pekerja khusus). 

Adapun aji>r mushtarak adalah seseorang yang bekerja dengan 

profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah 

                                                           
26

 Ibid.,  



34 

 

 

karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak 

lain, misalnya pengacara dan konsultan.
27

 

4. Objek Ijarah 

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa ija>rah itu 

merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat 

menjadi objek transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi 

dua macam. Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda 

yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa 

rumah, kendaraan, toko dan lainnya. Kedua, ija>rah yang 

mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut dengan perburuhan. 

a. Manfaat harta benda 

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila bila 

memenuhi syarat-syarat berikut ini : 

1) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan 

misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik 

memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat 

barang. 

2) Objek ija>rah dapat diserah-terimakan dan dimanfaatkan secara 

langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi 

fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang 

masih dalam penguasaan pihak ketiga. Ajir dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu ajir khass dan ajir musytarak. Pengertian 
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ajir khass adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu 

pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, 

seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-

Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat 

digolongkan dalam akad ijarah khass ini. Jumhur  (kesepakatan)  

ulama  mengatakan  seorang  suami  tidak boleh menyewa istrinya 

untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan 

kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat 

memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). 

3) Objek ija>rah dan pemanfataannya harus tidak bertentang dengan 

syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan vcc porno, 

menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual 

khamar.
28

 

4) Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. 

Misalnya, sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk 

dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. 

Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil 

turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, 

menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing 

untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil 

telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, 
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anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan 

berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya. 

5) Harta benda yang menjadi objek ija>rah, haruslah harta benda yang 

bersifat isti‟mali, yakni harta benda yang dapat dimafaatkan 

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan 

sifatnya.
29

 

b. Pekerja 

Adapun ija>rah yang mentrasaksikan suatu pekerjaan atas 

seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan 

berikut ini: 

1) Perbuatan tersebut harus jelas batas pekerjaanya. Misalnya 

bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan. 

2) Pekerjaan yang menjadi ibjek ijarah tidak berupa pekerjaan 

yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum 

berlangsungnya akad ijarah.  

Dari segi uang atau ongkos sewa, ija>rah harus memenuhi syarat 

berikut: 

a) Upah harus berupa mal mutaqawim, yaitu harta yang halal 

untuk dimanfaatkan. Dan besarnya harus disepakati secara 

jelas oleh kedua belah pihak. 

b) Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaanya. Meyewa 

rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan 
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dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak 

memenuhi syarat.
30

 

E. Sifat Dan Hukum Ija>rah  

1. Sifat ija>rah 

Menurut ulama hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang boleh di 

batalkan. Pembatakan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan 

didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama 

berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazin yang tidak dapat di 

batalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, 

seperti hilangnya manfaat. 

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, 

ija>rah batal dengan meninggalkan salanh seorang yang akad dan tidak 

dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, 

ijarah tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.
31

 

2. Hukum ija>rah  

Hukum ija>rah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, 

dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma‟qud 

„alaih, sebab ija>rah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan 

kemanfaatan. Adapun hukum ija>rah rusak, menurut ulama hanafiyah, 

jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang 

menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan 

pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan 
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tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis 

pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. 

Jafar dan ulama syafi‟iyah berpendapat bahwa ija>rah fasid sama 

dengan jual-beli fasid, yakni arus dibayar sesuai dengan nilai atau 

ukuran yang tercapai oleh barang sewaan.
32

 

Ketentuan hukum ija>rah: 

a. Pembayaran upah dan sewa 

Kaitannya dengan hal ini terdapat kewajiban pembayaran 

upah dan sewa yang harus dipenuhi oleh musta‟jir. Sebelumnya 

pernah disinggung bahwa pemberian upah atau imbalan dalam 

ija>rah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang 

ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang 

berlaku.  Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam 

jual beli boleh digunakan untuk pembayaran upah atau sewa dalam 

transaksi ija>rah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun 

masih terhutang dalam tanggungan, seperti barang-barang yang 

ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat 

dihitung.Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan 

ukurannya.
33

 

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 

jika akad sudah berlangsung dan tidak di syari‟aykan mengenai 
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pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut 

Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai 

dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan 

Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika 

mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia 

berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta‟jir) sudah 

menerima kegunaan.
34

 

b. Hak atas upah 

Seperti telah disebutkan di awal, aji>r khass berhak atas upah 

yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada 

musta‟jir dalam waktu berlakunya perjanjian itu. Meskipun ia tidak 

mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaan memang tidak 

ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa aji>rkha>ss 

menyerahkan diri kepada musta‟jir itu dalam keadaan yang 

memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dengan 

demikian bila aji>r kha>ss datang menyerahkan diri dalam keadaan 

sakit yang tidak memungkinkan bekerja sesuai dengan isi 

perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan. 

Apabila musta‟jir tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam 

waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar 

upah penuh kepada aji>r kha>ss, kecuali apabila pada diri aji>r 

terdapat halangan yang memungkinkan musta‟jir membatalkan 
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perjanjian, misalnya aji>r dalam keadaan sakit yang tidak 

memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian. 

Apabila aji>r mushtarak yang sebagaimana telah diterangkan 

pula berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaanya, 

maka ia hanya berhak menerima upah bila benar-benar telah 

menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya 

kepada kepada musta‟jir, aji>r tidak berhak menerima upah.
35

 

c. Keterangan waktu berlakunya perjanjian 

Bila perjanjian kerja tertuju kepada aji>r kha>ss, lama waktunya 

berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu 

tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fasid), sebab factor 

waktu dalam dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya 

jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, 

objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan 

pasti, yang mudah menimbulkan sengketa dibelkang hari. 

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan kepada aji>r 

mushtarak menentukan. Menentukan waktu berlakunya perjanjian 

hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat 

yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu 

panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam 

perjanjian yang demikian, keterangan waktu diperlukan, dengan 

akibat bila keterangan wakti tidak disebut sama sekali, perjanjian 
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dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak 

jelasan (gharar) dalam objek perjanjian.
36

 

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada 

aji>rmushtarak pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya 

pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar 

kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini aji>r berhak 

penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan 

pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.
37

 

Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain 

dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. 

Karena transksi ija>rah itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab 

tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bias 

menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah 

tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.
38

 

d. Ketentuan kadar jasa atau manfaat 

Adapun kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad ijarah bisa 

diketahui secara spesifik melalui salah satu dua metode 

pembatasan, yakni „amal dan muddah. 

1) „Amal (efisiensi kerja) 

Jasa atau manfaat dalam akad ija>rah harus dibatasi dengan 

efisiensi penggunaan atau kinerja („amal), apabila efisiensi jasa 
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atau manfaatnya bisa diketahui. Seperti jasa penjualan produk 

tertentu, maka jasa tersebut harus dibatasi dengan efisiensi 

kinerja penjualan itu sendiri. Sebab efisiensi kinerjanya telah 

bias dibatasi, sehingga tidak boleh dibatasi dengan yang lain. 

2) Muddah (masa kontrak) 

Sedangkan jasa atau manfaat yang tidak dibatasi efisiensi 

penggunaan atau kinerjanya, maka harus dibatasi dengan masa 

kontrak (muddah). Seperti menyewa lahan atau menyewa 

rumah, maka manfaatnya harus ditentukan dengan masa, seperti 

satu bulan, satu tahun, dan lain-lain. 

Sedangkan jasa atau manfaat barang yang biasa ditentukan 

secara spesifik baik dengan metode „amal atau muddah, seperti 

jasa transportasi, jasa penjahit, maka boleh dibatasi dengan salah 

satu dari dua metode tersebut, dan tidak dibatasi keduanya sebab 

akan menyebabkan spekulasi (gharar).39
 

E. Penetapan Harga Sewa (upah) Dalam Ija>rah 

Konsep   harga   yang   adil   telah   dikenal   oleh   Rasulullah SAW, 

yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama dimasa 

kemudian. Secara umum harga yang adil ini dalah harga yang tidak 
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menimbulkan eksploitasi   atau   penindasan (kedzaliman) sehingga 

menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.
40

 

Sebagaimana dalam sebuah Hadith dari Rasulullah SAW. Yang 

disampaikan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya‟ „Ulumuddin 

yang berbunyi:
41

 

َعبْ    أَْلأَلْجُر ِبَقَدِر الت َّ

Artinya:” upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan” 

 

 Maksud dari hadith tersebut adalah bahwa besar kecilnya upah 

dalam suatu pekerjaan, dapat dilihat dan diukur dari beberapa faktor. Salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah dalam suatu 

pekerjaan adalah faktor volume atau tingkat kesulitan pekerjaan dan beban 

kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan.Kemudian faktor kewilayahan 

juga menjadi aspek yang mempengaruhi besar kecilnya upah, terkait 

dengan jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah 

penetapan upah.
42

 

Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak 

yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, 

maupun sama dengannya. Penetapan harga adalah pemasangan nilai 

                                                           
40
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41
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tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim 

dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi 

sewa menyewa.
43

 Selain itu, harga sewa atau upah juga harus ditentukan 

sedikit banyaknya.Kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti 

mengandung unsur penipuan.
44

 

Hal tersebut diatas juga sejalan dalam sebuah hadith dari Rasulullah 

Saw. Yang disampaikan oleh Abdurrazaq yang berbunyi: 

َوَعْن آِب َسِعْيِدي اخلُْذرِيِّ َرِضَي اهللُ َعْنُه َأنَّ النَِّبَّ َصَل اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَل: 

رَا فَ ْلُيَسمِّ لَُه َأْجَرتَهُ َمِن ا ْسَتْأ َجَر َأِجي ْ  

Artinya:  Dari Abu Said al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw. 

Bersabda: barang siapa yang memperkerjakan pekerja, 

makatentukanlah upahnya. (HR. Abdurrazaq).
45

  

Hadith ini mengatur manusia atau seseorang dalam hubungannya 

memperkerjakan pekerja atau buruh. Agar tidak terjadi perselisihan 

masalah upah dan jangan sampai terjadi kaum buruh dianggap rendah dan 

tidak dihargai tenaganya, maka sebelum memperkerjakannya harus 
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dijelaskan terlebih dahulu sejelas-jelasnya besaran upah yang akan 

diterimakan.
46

 

I. Berakhirnya Ijarah 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian 

dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak 

mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak 

fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk jenis perjanjian timbal timbal 

balik.Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat 

secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan 

kesepakatan.Ija>rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 

membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah 

merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan 

fasakh.
47

 

Menurut ulama madhhab Malikiyah, as-Syafi‟iyah dan Hanabilah 

bahwa transaksi ija>rah harus diketahui dan dihadiri oleh kedua belah pihak. 

Masing-masing tidak bias membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali 

ada alasan untuk itu, seperti barang yang disewa mengandung mengandung 

cacat. Tentang pernyataan bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkan 

transaksi ija>rah, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifat-sifat 

munafik, karena mereka membatalkan apa yang telah disepakati. Sedangkan 
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menurut Abu Hanifah boleh saja membatalkan akad ija>rahdengan alasan 

tertentu, meski alasan tersebut dari pihak penyewa.Sebab, transaksi tersebut 

mesti dan seharusnya dilakukan atas dasar syarat-syarat yang dapat 

menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.
48

 

Menurut Jumhur Ulama, Ija>rah akan menjadi batal (fasakh), bila 

terdapat hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur 'alaih), seperi baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan. 

d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti 

yang menyewa toko untuk dagang kemudian dagangannya ada yang 

mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
49
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BAB III 

GAMBARAN PRAKTIK SEWA DI KOST SYARIAH “GRIYA TAWANG” 

PONOROGO 

 

A. Profil Kost Syariah ”Griya Tawang” Ponorogo 

1. Sejarah 

Bapak Joni Widarto selaku pemilik Kost Syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo adalah anggota DPRD Ponorogo. Pada awalnya beliau ingin 

memiliki usaha lain di luar pekerjaannya sekarang. Sehinga beliau 

mencari-cari usaha apa yang bisa dijalankan yang tidak mengganggu 

pekerjaan utamanya. Sampai akhirnya beliau memilih mendirikan kost. 

Tapi pada awalnya beliau tidak memiliki lahan untuk mendirikan kost 

yang beliau inginkan. Sehinnga beliau mencari lahan untuk mendirikan 

kost. Dan didapatkan lahan di jalan MT.Haryono gang 1 Ponorogo. Lahan 

itu sangat strategis untuk di dirikan kos karena berada ditengah kota yang 

tidak jauh dari jalan raya serta pusat pemerintahan serta tempat hiburan, 

tepatnya selatan jalan, awalnya lahan tersebut adalah persawahan. Dan 

pada tahun 2014 pembangunan selesai dan sudah di gunakan untuk kost. 

Beliau memberi nama Kost Syariah “Griya Tawang” karena beliau ingin 

kost tersebut menggunakan hukum syariah dalam menjalankan kostnya, 

dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh negara dan agama seperti 

perbuatan asusila, zina dan sejenisnya dan memakai narkoba serta 
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minuman keras dan sejenisnya sehingga kemuntgkinan besar akan 

digrebek oleh pihak berwajib. Sesuai peraturan yang dibuatnya yang 

sudah di tempel dipintu masing-masing kamar.
1
 

2. Peraturan yang dibuat untuk penyewa kost 

a. Penyewa kost berkewajiban membayar sewa kost yang di buktikan 

dengan slip pembayaran yang di berikan kepada pemilik kost sesuai 

tanggal jatuh tempo 

b. Penyewa kost wajib menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan 

keamanan kamar dan lingkungan kost beserta perabotan di dalamnya. 

c. Penyewa kost dilarang menerima tamu lawan jenis (wanita/pria) 

didalam kamar kecuali istri dan anaknya yang dibuktikan kartu 

keluarga (KK). Dilarang berbuat asusila, mesum dan perzinahan atau 

sejenisnya. 

d. Penyewa kost dilarang penyimpan, mempergunakan atau memakai 

narkoba atau zat psikotropika, minuman keras atau barang-barang 

yang dilarang oleh hukum. Termasuk melakukan perjudian dan 

sejenisnya. Seluruh konsekuensi dan tanggung jawab hukum perdata, 

pidana atau hukum apapun menjadi tanggung jawab sepenuhnya 

penyewa kos apabila melanggar.  

                                                           
1
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e. Bagi penghuni kamar ketika meninggalkan kamar dimohon untuk, 

memastikan ac telah dimatikan, lampu dan alat elektronik telah 

dimatikan, saklar listrik telah off atau telah dimatikan.  

f. Pemilik kos berhak sepenuhnya karena alasan penyewa kos melanggar 

point 1 sampai 4, dan atau tanpa alasan apapun menghentikan sewa 

menyewa di akhir pembayaran sewa kost.
2
 

g. Kost hanya boleh ditempat oleh penyewa atau keluarganya yang di 

buktikan dengan Kartu Keluarga.
3
 

3. Fasilitas kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo dibagi dua:  

a. Kamar tidak ada AC dan listrik token mengisi sendiri dengan rincian 

kamar yang tidak ada ac nya dan listrik token mengisi sendiri dengan 

sewa kamar ini memiliki fasilitas kamar mandi dalam, tempat tidur, 

lemari. Dan pemilik kos menawarkan jika ingin tambah tv atau kulkas 

maka biaya sewa akan bertambah. Dan ada harga sewa yang di 

tawarkan oleh pemilik sewa mulai Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,- 

b. Kamar ber AC dan listrik ikut pemilik dengan rincian kamar kost yang 

memiliki fasilitas yang lebih lengkap yaitu ada AC, tempat tidur, 

lemari, kamar mandi dalam dan biaya listrik di tanggung oleh pemilik 

kos tersebut. Dan pemilik menawarkan fasilitas lain seperti: Televisi, 

                                                           
2
 Peraturan yang di tempel di kost syariah “GRIYA TAWANG” 

3
 Peraturan Tidak Tertulis dari pihak kost syariah “GRIYA TAWANG”  
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kulkas maka biaya sewa akan bertambah. Dan ada harga sewa yang di 

tawarkan oleh pemilik sewa mulai Rp. 750.000,- sampai Rp. 900.000,- 

Akan tetapi dalam menentukan harga terjadi negosiasi antara 

pemilik dengan penyewa kost.
4
 

Jumlah kamar di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

memiliki 20 kamar dengan persatu kamar memilik perbandingan lebar 

3 meter dan panjang 6 meter.
5
 Dan tersedia fasilitas umum bagi 

penyewa kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo seperti parkiran yang 

luas dan kompor. 

B. Gambaran Terhadap Praktek Akad Sewa Kamar Kost Syariah “Griya 

Tawang” Ponorogo 

Seiring perkembangan zaman telah mengubah pandangan manusia 

yang hal-hal rumit menjadi hal-hal yang praktis seperti sewa menyewa kost, 

menjadi kebutuhan sebagai alternatif yang di miliki oleh masyarakat yang 

sedang bekerja di luar kota atau jauh dari rumah. Sehingga masyarakat lebih 

memilih menyewa kost daripada pulang ke rumah.  

Akad adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak dimana keduanya 

saling memberikan kesepakatan yang nantinya akan dijadikan sebuah 
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komitmen tertentu. Kost syariah “GRIYA TAWANG” merupakan salah satu 

kost yang ada di Ponorogo yang menggunakan label syariah. 

Mengenai akad sewa menyewa Kost Syariah “Griya Tawang”. Berikut 

penjelasan dari Ibu Indri 

“Kalau untuk akadnya menggunakan sewa menyewa mas, jadi orang yang 

mau menyewa biasanya menghubungi saya,lalu ketemu dikost untuk proses 

akadnya.”
6
 

 Hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyewa “pada 

awal saya mau menyewa kos disini saya minta nomer ibu kostnya dari orang 

yang ngekos disini, dan saya ketemu bu kostnya terus dijelasankan akad sewa 

menyewa dan lain-lainnya.”
7
 

Dari hasil keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa akad yang digunakan 

dalam menjalankan Kost Syariah “Griya Tawang” Ponorogo adalah akad 

sewa menyewa. 

Mengenai pembayaran sewa menyewa kost syariah “Griya Tawang”. 

Berikut penjelasan dari Ibu Indri  
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“kalau untuk pembayaran uangnya biasanya di transfer di rekening pemilik 

kost serta untuk membuktikan kalau sudah bayar saya menyerahkan slip 

kepada pihak kost”.
8
 

  Hal itu juga di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan 

penyewa “waktu itu saya akan membayar kost Mas dan saya mentransfer uang 

sesuai dengan harga sewa kost yang telah aku setujui”.
9
 

  Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyewa 

lainnya yaitu “saya di sini sudah menyewa kost selama dua bulan dan dalam 

pembayaran selalu di transfer dan menyerahkan slip bank kepada bu kost.”
10

 

  Berdasarkan keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

bentuk pembayaran uang sewa menyewa di kost syariah “Griya Tawang” ada 

satu jenis yaitu penyewa melakukan pembayaran melalui transfer. 

  Mengenai kondisi objek yang di sewakan pada saat penyerahan barang 

harus optimal. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Indri  

“kalau untuk kondisi kos-kosan pada saat serah terima dengan penyewa yaitu 

harus optimal dan maksimal. Contohnya: harus bersih, terpenuhinya fasilitas 

yang sudah di sepakati, kalau missal kos-kosan tersebut habis di pakai orang 

lain, sudah ada yang menyewa lagi dan kami belum sempat membersihkan 

serta belum melengkapi fasilitas yang inginkan maka kami akan melengkapi 

terlebih dahulu. Intinya keadaan kos harus maksimal untuk di gunakan oleh 

penyewa pada saat serah terima”.
11
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9
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  Berdasarkan keterangan dari atas bahwa ketika terjadi transaksi sewa 

menyewa mengenai keadaan kost yang di seakan kepada pihak penyewa 

keadaan kost harus dalam keadaan siap di gunakan. Kost harus dalam keadaan 

bersih jika memang kost baru di gunakan oleh pihak lain lagi yang akan 

menyewa dan keadaan kost masih belum siap maka pihak kost syariah “Griya 

Tawang” menyeapikan dulu kos sampai bisa digunakan oleh penyewa. Intiya 

ketika kost tersebut di sewakan dalam keadaan siap di gunakan oleh pihak 

menyewa. Hal ini suatu bentuk pelayanan yang maksimal kepada penyewa.  

  Penyewa di kost syariah “Griya Tawang” kebanyakan tidak hanya 

masyarakat Ponorogo, namun banyak juga yang berasal dari luar kota 

Ponorogo yang bekerja area di Ponorogo. sehingga mereka memerlukan 

tempat tinggal saat hari saat kerja. Dan mereka baru pulang kerumah saat 

mereka libur kerja. 

Untuk persyaratan menyewa kost syariah “Griya Tawang” sebagai 

berikut: 

“Fotocopy KTP, bagi yang sudah menikah di sertai fotocopy Kartu Keluarga 

dan harus mengikuti peraturan yang sudah ada, dan kost hanya boleh 

ditempati oleh penyewa”.
12

 

  Hal ini juga di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan 

penyewa “waktu saya ingin menyewa kost di kost syariah ”Griya Tawang” 

Ponorogo saya menyerahkan fotocopy KTP”. 
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 Ibid.,  
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Selain itu hasil wawancara degan penyewa yang lainnyas “waktu saya 

menyewa kost ini persyaratannya harus menyerahkan fotocopy KTP, dan 

karena saya sudah menikah maka harus menyerahkan Kartu Keluarga”. 

   

Perjanjian di atas di buat oleh pemilik kost syariah ”Griya Tawang” 

dan di setujui oleh penyewa tanpa melibatkan orang lain. Biasanya orang yang 

menyewa kost syariah “Griya Tawang” akad perjanjian sewa menyewa telah 

di tentukan di awal akad perjanjian antara pihak kost syariah “Griya Tawang” 

dengan pihak penyewa. Jangka waktu sewa menyewa selama satu bulan. 

berikut keterangan bu Indri “kalau untuk jangka waktu biasanya selama satu 

bulan mas, dan kalau ingin memperpanjang maka harus konfirmasi sebelum 

jatuh tempo”. 

Hal tersebut juga di perkuat dengan hasil wawancara yang di lakukan 

oleh peneliti kepada salah satu penyewa kost syariah “Griya Tawang”  

“ya mas, saya kemarin baru memperpanjang penyewaan kost dan saya 

konfirmasi satu hari sebelum jatuh tempo”.
13

 

 

Jadi bisa di simpulkan bahwa setiap melakukan perpanjangan menyewa 

kos harus konfirmasi terlebih dahulu hal tersebut untuk mengantisipasi kalau 

ada yang ingin menyewa kos tersebut. 

                                                           
13

 Yoga, Hasil wawancara, Ponorogo. 4 Novenber 2019 



55 

 

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

bentuk pembayaran uang sewa menyewa di kost syariah “Griya Tawang” 

harus di laksanakan pada awal persewaan dan jika ingin di perpanjang maka 

harus konfirmasi sebelum waktu sewa habis.   .  

C. Praktik Pengalihan Hak Sewa Kepada Pihak Ketiga Di Kost Syariah 

“Griya Tawang” Ponorogo 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana diwajibkan yang ditentukan dalam perjanjian yang di 

buat oleh pihak satu dengan pihak lainnya. Wanprestasi atau tidak 

dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja ataupun tidak di 

sengaja.
14

 

Seorang penyewa dikatakan lalai apabila tidak memenuhi 

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah di 

perjanjikan.
15

 

Mengenai pengertian wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi 

itu dapat berupa berbuatan:  

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 

2. Prestasi yang di lakukan tidak sempurna 
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 Salim HS, Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2018), 180. 
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 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hal 12.  
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3. Terlambat memenuhi prestasi 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
16

 

Sedangkan menurut A.Qirom Samsudin Meliala wanprestasi itu dapat 

berupa: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  

Maksudnya sehubung penyewa tidak memenuhi prestasi maka di 

katakan penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu  

Apabila prestasi penyewa masih dapat di harapkan pemenuhannya, 

makapenyewa dianggap memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, 

sehingga di katakana wanprestasi.  

3. Memenuhi prestasi yang tidak sesuai atau keliru  

Penyewa yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang 

keliru tersebut tidak dapat di perbaiki lagi maka penyewa di katakana 

tidak memenuhi prestasi sama sekali.
17

 

Wanprestasi di kost syariah “Griya Tawang”  
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 A.Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberti, 

1995), 26.  



57 

 

 

Seperti kegiatan muamalah pada umumnya, sering terjadi dan 

mungkin selalu diwarnai dengan permasalahan dalam setiap akad atau 

sistem yang di pakai dalam pelaksanaan muamalah tersebut. Seperti 

halnya sistem persewaan yang memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam setiap usahanya. 

Seperti yang pada kegiatan sewa menyewa yang terjadi di kost 

tsyariah “Griya Tawang”. Dalam pelaksanaannya kegiatan sewa 

menyewa disini juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam 

kegiatan bisnis. Selama kurang lebih 6 tahun berjalan, berdasarkan dari 

keterangan ibu indri telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun 

terdapat kasus wanprestasi diharapkan hubungan anatra pihak kost 

syariah “Griya Tawang" dan penyewa tetatp terjalin dengan baik, 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Jika terjadi 

perselisihan dalam pelaksanan sewa ini, kedua belah pihak akan 

berusaha menyelesaikan secara musyawarah atau menegur. Tetapi 

apabila tidak dapat di selesaikan dengan musyawarah maka pihak kos 

syariah “Griya Tawang” harus mempunya solusi-solusi yang adil dan 

bijak. Hasil wawancara dengan bu indri: 

“ya kalau permasalahan atau wanprestasi kadang ada mas, selama 

kurang lebih enam tahun berdiri kebanyak bentuk wanprestasinya yang 

terlambat membayar kost, ya pernah juga ada permasalahan penyewa 

kos membawa minuman yang berakohol, ada juga ada penyewa yang 

memasukkan seseorang yang bukan muhrim, selain itu juga ada salah 
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satu penyewa yang tidak mengikuti peratur yang sudah ditentukan oleh 

pemilik kost”.
18

 

Mengenai bentuk konsekuensi terhadap kasus wanprestasi jika kos 

syariah ”Griya Tawang” berikut penjelasan dari bu indri: 

 “kalau mengenai bentuk penyelesaian atau konsekuensi kasus tersebut 

sudah ada ketentuan dari pihak kami. Kalau untuk yang melanggar 

peraturan dari pihak kami beritahukan juga kepada penyewa di awal 

perjanjian. Dan untuk keterlambatan membayaran juga sudah kami 

tentukan kelonggaran waktu. Intinya untuk wanprestasi sudah ada 

ketentuan dari pihak kami. Dan kami sudah menjelaskan di awal akad 

sewa”.
19

 

Hal ini juga di perkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada 

salah satu penyewa yang pada waktu itu melakukan wanprestasi dalam 

pembayaran kos.  

“iya mas, saya pernah terlambat membayar kos, saya terlambat dua hari 

dari waktunya. Dan dari pihak kosnya saya diberi kelonggaran dua hari 

itu.
20

 

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk 

penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di kost 

syaria “Griya Tawang” sudah ketentuan dari pihak kos syariah “Griya 

Tawang” dan mengenai konsekuensi yang harus diterima oleh 

penyewa sudah di jelaskan oleh pihak kost syariah “Griya Tawang” 

diawal akad perjanjian sewa menyewa. 

                                                           
18

 Indri, Hasil Wawancara, Ponorogo. 15 September 2019. 
19

 Ibid.,  
20

Anang, Hasil Wawancara, Ponorogo. 15 September 2019.  
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Jika penyewa kos melakukan wanspresi melanggar persyaratan 

bentuk penyelesaian dari kost syariah “Griya Tawang” berbeda dengan 

bentuk wanprestasi diatas. Berikut penjelasan dari pihak kost syariah 

“Griya Tawang”  

 “kalau untuk penyewa membawa minuman berakohol, obat narkoba, 

asusila atau berzina atau istilahnya melanggar hukum dan persyaratan 

dari kita biasanya kita terlebih dahulu berusaha untuk mengingatkan 

atau memberi teguran. Ya intinya kami berusaha mecari solusi yang 

baik untuk kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak berwajib dan 

jangan sampai terjadi penggrebekan”. 
21

 

Selama kurang lebih enam tahun berdiri terdapat beberapa kasus 

yang terjadi. Bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi di kost 

syariah “Griya Tawang” yakni memasukkan orang yang bukan 

muhrim. Apabila pihak penyewa tidak bisa melakukan konfirmasi 

kepada pemilik atau pihak kost syariah “Griya Tawang” yakni untuk 

menjelaskan atau berjanji tidak mengulanginya. Melakukan apa yang 

dalam perjanjian di larang untuk di lakukan. 

Dalam praktik penyewaan kost kepada pihak ketiga di kost 

syariah “Griya Tawang” penjelasan dari mas didi (sebagai pihak ketiga 

yang mengekost) 

“saya menyewa kost disitu, dari temen saya yang bernama very pada 

sabtu dan minggu, karena si very pulang kerumahnya di magetan.dan 

dengan alasan untuk membayar token listrik Saya tidak tau apakah 

memilik kost mengetahui bahwa kosnya di sewakan kembali kepada 

                                                           
21

 Indri, Hasil Wawancara, Ponorogo. 15 September 2019.  
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saya, tetapi very bilang tidak apa-apa si pemilik tidak tau, karena tidak 

pernah ada pengecekan kalaupun ada hanya untuk membersihkan kost 

saja”.
22

 

Alasan penyewa kost menyewakan kost terhadap pihak ketiga, 

penjelasan very 

“saya menyewakan kost kepada teman saya di karenakan untuk 

membantu biaya token listrik, ya dari pada kostnya kosong mending 

saya sewakan lagi saja, lagian Ibu kosnya tidak pernah mengecek 

pengekos jadi tidak bakal tau.”
23

 

Berapa orang yang pernah melalukan penyewaan kost kepada pihak 

ketiga, penjelasan mas very 

“kalau untuk jumlahnya yang saya ketahui selama ini ada tujuh orang 

mas.”
24

 

 

Wawancara dari penyewa lainnya, Mas Yoga  

 

“saya juga pernah menyewakan kost kepada teman saya, waktu itu 

malam minggu saat saya pulang kerumah madiun, dan saya iseng-

iseng menawarkan kost saya kepada teman, eh ternyata mau. Ya 

Alhamdulillah.
25

 

 

Dari pernyataan bu kost “Ibu Indri” 

“saya tidak pengetahui tentang penyewaan kost kepada orang lain yang 

dilakukan oleh penyewa kos, karena tidak ada laporan dari tetangga 

kos dan saya hanya waktu pagi dan sore saja datang dikost untuk 

bersih-bersih. Jadi tidak megetahui kebiasaan yang dilakukan oleh 

                                                           
22

 Didi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 10 Agustus 2019.  
23

 Very, Hasil Wawancara, Ponorogo. 24 November 2019.  
24

 Ibid.,  
25

 Yoga, Hasil Wawancara, Ponorogo. 24 November 2019.  
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penyewa kost tersebut, kalaupun tahu pasti saya tegur secara 

langsung”.
26

 

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwasannya di kost syariah 

“Griya Tawang” Ponorogo telah terjadi praktik sewa menyewa kos 

kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik kost maupun ibu 

indri selaku pengelola kost. Dikarenakan kurang ketatnya pengawasan 

terhadap penyewa kost.  

 

                                                           
26

 Indri, Hasil Wawancara, Ponorogo. 15 September 2019.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN KOST 

SYARIAH “GRIYA TAWANG” PONOROGO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Sewa Kamar Kost 

Syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah 

yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT. Dan sunnah rosul mengenai 

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di 

akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini 

mengacu pada apa yang telah di lakukan oleh rosul untuk melaksanakannya 

secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang di 

perintahkan Allah SWT. Untuk umatnya yang di bawa oleh seorang nabi, 

baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun berhubungan 

dengan amaliah.
1
  

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang di lalui umat islam 

untuk menuju kepada Allah ta‟ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah 

agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan Ibadah kepada 

Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT. Untuk 

mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan 

                                                           
1
 Eva Iriani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Dalam Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2007. Hal 24.  
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sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya 

Al-qur‟an dan hadist.
2
 

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang di adakan 

oleh Allah untuk umatnya yang di bawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum 

yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan dengan Maliyah (perbuatan) yang di lakukan oleh umat muslim 

semuanya.
3
  

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang menguat ijab dan 

qabul antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 

Menurut ulama hanafiyah, bahwa rukun Ija>rah hanya terdiri dari ija>b 

dan qa>bul. Karena itu akad Ija>rah sudah di anggap sah dengan adanya ija>b 

qa>bul tersebut, baik dengan lafadh ija>rah atau lafadh yang menunjukkan 

makna tersebut.
4
 Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ija>rah ada empat 

yaitu:  

 

 

 

 

                                                           
2
 Ibid.,  

3
 Ibid.,  

4
 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah, 80.  
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a. Aqid (orang yang berakad) 

Secara umur, aqid di syariatkan harus sahih dan memiliki kemampuan 

untuk melakukan akad atau kemampuan menjadi pengganti orang lain jika ia 

menjadi wakil.
5
 

Aqid terdiri dari mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad 

sewa menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir adalah orang yang menerima 

upah dan menyewakan, dalam transaksi di kost syariah “Griya Tawang” 

pihak yang menjadi mu‟jir yaitu kost “Griya Tawang” ponorogo karena pihak 

kost “Griya Tawang” Ponorogo yang berhak untuk menerima upah dan yang 

menyewakan kamar kost. Musta‟jir adalah orang yang menyewa atau orang 

yang melakukan sesuatu pihak penyewa kost di kost syariah “Griya 

Tawang”.
6
 

Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal 

(mazhab sha>fi’i dan hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau 

tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. Menyewakan hartanya, atau 

diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ija>rahnya 

tidak sah.
7
 Berbeda dengan mazhab hanafi> dan ma>liki mengatakan, bahwa 

orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak 

                                                           
5
 Rahmat Syafie, Fiqih Muamalah, 53.  

6
 Suhari Sahrani Dan Ru‟fah Abdulloh, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

70.  
7
 Hasan M Ali, Berbagai Macam Transaksi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), 231 
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yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijar>ah dengan ketentuan di 

setujui oleh walinya.
8
  

Kedua belah pihak yang melukan akad menyetakan kerelaannya untuk 

melakukan akad ija>rah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa 

melakukan akad, maka akadnya tidak sah.  

Di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo menurut observasi dan juga 

wawancara yang di lakukan oleh peneliti terutama berkaitan dengan sistem 

sewa menyewa kost, secara keseluruhan akad umumnya di lakukan oleh 

orang dewasa yang telah aqil baligh. Hal tersebut dapat di bukti karena salah 

syarat ketika melakukan penyewaan kost yaitu pihak penyewa harus 

meninngalkan identitas diri berupa KTP serta juga tidak terdapat unsur 

paksaan apapun dari pihak kost dalam terjadinya akad ijarah atau sewa 

menyewa kost tersebut.
9
 

b. Shighat 

Shighat  tersebut juga di sebut ija>b qa>bul. Metode zigot dalam akad 

dapat ungkapkan dengan beberapa acara, yaitu  

a) Aqad dengan lafadz (ucapan)  

Zigot dengan ucapan adalah zigot aqad yang paling banyak 

yang digunakan orang sebab paling mudah dan cepat di pahami. Tentu 

saja, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta 

                                                           
8
 Wahbah as-zuhaili, Al-Fiq Al-Islam Wa Adhilatuh, 389. 

9
 Indri, Hasil Wawancara, Ponorogo.  24 November 2019.  
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menunjukkan keridhoannya. Zigot aqad dengan ucapan tidak di 

syaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek akad, baik 

dalam jual beli hibah, sewa menyewa dll. Di sepakati oleh jumhur 

ulama, kecuali akad perikahan.
10

 

b) Akad dengan perbuatan  

Akad dengan perbuatan, terkadang tidak gunakan dalam 

ucapakan, tapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling 

meridhoi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli 

memberikan uang. Hal ini umum terjadi di zaman sekarang. Dalam 

menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, 

yaitu:  

1. Ulama hanafi>yah dan hana>bilah membolehkan akad dengan 

perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui 

secara umum oleh manusia. Jika belum di ketahui secara umum, 

akad seperti itu dianggap batal.
11

 

2. Mazhab imam Mali>ki dan pendapat awal imam ahmad 

membolhkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan 

kerelaan, baik orang tersebut di ketahui secara umum atau tidak, 

kecuali dalam pernikahan.
12

 

                                                           
10

 Rahmat Syafie, Fiqih Muamalah, 46.  
11

 Ibid., 49.  
12

 Ibn Rosyid AL-Yafis, Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Ahyar, Juz 2 (Beirut: Dar 

Al-Fikr, 1990), 161.  
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3. Ulama sha>fi’iyah, Syiah, dan Zha<hiriyah berpendapat bahwa akad 

dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang 

kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridloan adalah sesuatu 

yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. 

Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih 

atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. 

Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian ulama 

pengikut Syafi‟iyah sendiri, ada yang membolehkan akad dengan 

perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawi>, Al-Baghawi<, 

dan Al-Murtawall>i. Ulama Sya>fi’iyah lainnya, seperti Ibn Suraij 

dan Ar- Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual 

beli ringan, seperti jual belu kebutuhan sehari-hari.
13

 

Untuk persewaan kost yang ada di Kost Syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo sendiri dalam menjalankan Shi>ghat akadnya sudah dengan jelas 

menyebutkan harga sewa dari masing-masing kamar. Setiap kamar kos 

memiliki harga yang berbeda-beda, setelah penyewa sudah mengetahui jenis-

jenis kos yang ada dan sudah memenuhi persyaratan persewaan maka pihak 

pemilik dan penyewa serah terima kamar kos. 

Dalam persewaan kamar kost ini telat terjadi kesepakatan antara pihak 

penyewa dan pihak Kost Syariah “Griya Tawang” Ponorogo. Perdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa-

                                                           
13

 Rachmat Syafei, fiqih Muamalah.,50. 
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menyewa kamar kost tersebut antara penyewa dan pihak Kost Syariah “Griya 

Tawang” Ponorogo telah terjadi keepakatan antara keduannya. 

c. Ujrah (upah) 

Upah dalam akad ija>rah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. 

Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara‟. Disyariatkan 

dalam upah apa yang disyariatkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu 

harus suci. Upah harus dapat diserahterimakan dan dapat diketahui oleh 

kedua belah pihak.
14

 

Upah (ujrah) dalam penyewaan kamar kost di Kost Syariah “Griya 

Tawang” Ponorogo sudah ditentukan dan dijelaskan kepada pihak 

penyewa ketika penyewa datang. Hargaa sewa atau upah yang harus 

dibayarkan oleh pihak penyewa disini sudah ditetapkan oleh pihak Kost 

Syariah “Griya Tawang” Ponorogo dan harga sewa setiap masing-masing 

jenis kamar kost yang ada di Kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

berbeda-beda. Jadi menurut penulis hal tersebut juga sudah sesuai dengan 

syarat upah (ujrah), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga 

sudah disepakati antara kedua belah pihak dan tanpa unsur paksaan dari 

pihak kost Syariah “ Griya Tawang” Ponorogo. 

d. Manfaat 

Manfaat yang menjadi objek ija>rah harus dikrtshui secara jelas, 

sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak 

                                                           
14

  Wahbah Az-Jahuili, Al-Fiqh Al-Islam wa adhilatuh., 409. 
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jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas barang yang 

bernilai, baik secara syara‟ maupun kebiasaan umum.
15

 Barang yang 

disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyariatkan 

barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut : 

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa dan upah dapat 

dimanfaatkan kegunaannya. 

2. Hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa dan upah –mengupah 

dapat diserahterimakan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya 

(khusus dalam sewa-menyewa). 

3. Manfaatkan barang yang di sewakan adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut sya>ra’, bukan hal yang di larang(diharamkan). 

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)nya hingga waktu yang 

ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
16

 

5. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dam sifatnnya.
17

 

Mengenai persewaan kamar Kost yang ada di Kost Syariah “Griya 

Tawang” Ponorogo barang yang menjadi objek sewa adalah kamar kost yang 

dapat diambil manfaatnya untuk tempat tinggal sementara saat di Ponorogo. 

Barang objek sewa berupa kamar kost tersebut sudah sangat jelas bahwa objek 

sewa menyewa tersebut dapat diserahterimakan. 

                                                           
15

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam., 409 
16

 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah., 170. 
17

 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indinesia: Aspek Hukum Keluarga dan 

Bisnis (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2014)., 140. 
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Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika 

dibandingkan dengan prakik yang ada di Kost Syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo bias di katakana telah memnuhi syarat dari manfaat tersebut. Dan 

dari segi objek jelas bias dilihat dan dipegang karena memang objek sewanya 

adalah kamar kost. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum syar‟I 

jelas diperbolehkan karena memang kamar kost sendiri merupakan barang 

yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariat. 

Setelah penjabaran rukum dan syarat dalam akad ijarah beserta data-

data yang terjadi dilapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksaan akad 

sewa menyewa yang ada di Kost Syariah “Griya Tawang” sudah sesuai 

dengan Hukum Islam. Baik segi rukun maupun syaratnya. 

Dari pemaparan peneliti tentang data penelitian dalam bab sebelumnya 

mengenai akad kost syariah “Griya Tawang” menggunakan akad sewa 

menyewa atau di sebut juga dengan ija>rah, yaitu menyewakan kamar kost dari 

pihak yang menyewakan yaitu pihak kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. 

Tentunya mengenai pengelolaan menjadi point penting karena akan 

menentukan jalannya suatu usaha. Menyesuaikan dari teori hukum Islam 

terhadap fakta di lapangan bertujuan untuk mencari tahu praktek pengelolaan 

kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo tersebut apakah sudah sesuai dengan 

hukum islam atau belum. Analisa pertama adalah dari segi akad pada praktik 

pengelolaan kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. Atau segi akad sewa 

menyewa antara kedua belah pihak berdasarkan keterangan narasumber tidak 
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ada bentuk perjanjian tertulis. Ini berarti tidak ada akta otentik atau akad di 

bawah tangan.  

Pengelolaan yang dilakukan di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

dalam segi pembayaran, di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo dengan 

sistem transfer yang di lakukan oleh penyewa ke rekening pemilik kost. Yang 

dilakukan pada awal sewa, dan jika ingin memperpanjang sewa kost penyewa 

harus konfirmasi sebelum jatuh tempo dan pembayar kost terlebih dahulu. 

Jadi, yang di lakukan oleh kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

sudah sesuai dengan rukun Ijarah.  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Sewa Kepada Pihak 

Ketiga Di Kos Syariah “Griya Tawang” Ponorogo 

Dari pemaparan peneliti tentang penyewaan kost kepada pihak ketiga 

yang ada di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo, dimana dalam suatu 

perjanjian harus ada akad. Sesuai firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai 

berikut:  

                          

                         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
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mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-maidah, 1).
18

 

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang 

atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah 

pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu 

perikatan ijab dan qa>bul yang dibenarkan oleh sya>ra’ yang menetapkan 

keridhaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum 

pada objeknya.
19

 

1. Rukun-rukun akad 

a.  Ijab dan qabul (Sighat al-„Aqd) 

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 

sedangakn qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad yang 

diucap setelah adanya ijab. Pada kost Syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo ijab qabul yang di lakukan oleh penyewa dan pemilik. 

Dilakukan seacara lisan tanpa tertulis.  

b. Subyek akad (al-„Aqidayn) 

Al-„aqidayn adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai 

pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan 

hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek 

hukum. Yang dimaksud subjek hukum disini adalah seseorang penyewa 

dengan pemilik kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo. Penyewa di 

                                                           
18

 Al-Qur‟an, 5: 1; 
19

 Hendi suhendi, fiqih muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 46.  
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sana kebanyakan para pengerja dari luar kota yang bekerja di Ponorogo 

sehingga memerlukan tempat tinggal saat berada di Ponorogo.  

c. Obyek akad (Mahal al „Aqd) 

Mahal aqd adalah objek akad atau benda-benda yang di jadikan 

akad yang terbentuk tampak dan membekas. Objek perikatan telah ada 

ketika akad di langsungkan, objek perikatan di benarkan oleh syariah, 

objek akad harus jelas dan dikenali, objek dapat di serah terimakan. 

Objek akad disini berupa kos yang berjumlah 20 kamar, yang memiliki 

fasilitas yang berbeda-beda dan harga yang bervariasi.  

d. Tujuan akad (Maudu‟ul „Aqdi) 

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. 

Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-

undang itu sendiri, sedangkan dalam syariat islam, yang menentukan 

tujuan akad adalah yang memberikan syara‟ (al-syari‟), yaitu Allah 

SWT.
20

 

Sedangkan tujuan kost syariah “Griya Tawang” untuk masyarakat 

adalah menyewakan tempat tinggal atau kos pada pihak lain yang 

sedang membutuhkan. Di kost “Griya Tawang” Ponorogo terjadi 

wanprestasi karena disana tidak akad antara penyewa pihak ketiga dan 

pemilik.  

Dalam melakukan suatu akad haru ada rukun yang harus di penuhi 

termasuk diatas. Di kost syariah “Griya Tawang” Ponorogo dalam 

                                                           
20

 Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 22-25.  
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pelaksanaan sewa menyewa menggunakan akad Ijarah. ija>rah adalah 

menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa adalah 

menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau 

kekuatan dengan ketentuan tertentu, pekerjaan tertentu dan upah yang 

tertentu pula.
21

  

Jadi, menurut syarat ija>rah tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

hanya ada dua belah pihak yaitu „Aqid mencakup mu‟jir (orang yang 

menyewakan) dan musta‟jir (orang yang menyewakan). Dua pihak yang 

melakukan transaksi yaitu orang yang menyewakan dan orang yang 

menyewa. Sedangkan di kost syariah griya tawang ponorogo ada pihak 

yang menyewakan kos kepada pihak ketiga, tanpa pengetahuan seorang 

pemilik kos.  

Ketika terjadi wanprestasi pihak kost syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo pertama akan menegur atau musyawarah dan jika 

mengulangi akan diputus sewanya oleh pemilik kost.  

Menurut Jumhur Ulama, Ija>rah akan menjadi batal (fasakh), bila 

terdapat hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh 

dan sebagainya. 

                                                           
21

 Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, 115. 
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c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur 'alaih), seperi baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan. 

d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak 

seperti yang menyewa toko untuk dagang kemudian dagangannya ada 

yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
22

 

Jadi menurut tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan kost pada 

pihak ketiga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. Karena 

penyewa telah menyewakan kosnya kepada pihak ketiga tanpa 

memberitahu pemilik kos. Sedangkan dalam syarat ijarah hanya ada 

dua belah pihak yaitu „Aqid mencakup mu‟jir (orang yang 

menyewakan) dan musta‟jir (orang yang menyewakan). Dua pihak 

yang melakukan transaksi yaitu orang yang menyewakan dan orang 

yang menyewa.  

 

 

 

                                                           
22

 Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 173. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu kiranya pembahasan 

skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa kamar kost syariah 

“Griya Tawang” Ponorogo sudah memenuhi hukum Islam. Karena 

melihat dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

tentang akad sewa kamar kost sudah sesuai dengan syarat ijar>ah, seperti 

syarat aqid (Mu’jir dan Musta’jir), Syarat yang terkait dengan Ma’qud 

„Alaih (objek sewa), syarat shighat „ijab dan qabul (ucapan serah 

terima).  

2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap penyewaan kost pada pihak 

ketiga adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena penyewa sudah 

bersikap tidak jujur, telah menyewakan kostnya kepada pihak ketiga 

tanpa memberitahu pemilik kost serta penyewa telah melanggar 

peraturan yang telah disepakati pada awal akad. Sedangkan dalam 

syarat ija>rah hanya ada dua belah pihak yaitu „Aqid mencakup mu’jir 

(orang yang menyewakan) dan musta‟jir (orang yang menyewa). 

penyewa hanya sekedar menempati, menggunakan fasilitas yang ada 

sesuai kesepakatan tanpa mempunyai hak memiliki hartanya atau 

memindahkan kepemilikan benda tanpa persetujuan pemilik aslinya. 
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B. Saran  

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini peulis mencoba 

mengemukakan saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis 

sendiri khusunya dan bagi umat islam umunya, dan saran- saran penulis 

mengemukakan sebagai berikut:  

1. Dengan di susunya skripsi ini bagi pihak kost syariah “Griya Tawang” 

Ponorogo di harapkan lebih memahami hukum islam yang berlaku 

dan fiqih muamalah yang berkaitan dengan akad-akad yang di 

terapkan, agar tidak betentangan dengan prinsip syariah. 

2. Dengan di susunnya skripsi ini bagi penyewa kost syariah di harapkan 

sedikit memahami akad-akad yang ada di kost syariah kost syariah 

“Griya Tawang” Ponorogo, agar apabila melakukan proses sewa 

menyewa akan faham akad yang di gunakan.  
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