
BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG SYIRKAH

1. Pengertian

Syirkah  atau  syarikah  secara  etimologis  adalah  percampuran  atau

kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam

perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua

anggota menjadi satu kesatuan.13

Sedangkan  menurut  terminologi,  ulama  fiqh  beragam  pendapat  dalam

mendefinisikannya, antara lain :

a. Menurut Malikiyah :

ا  ه ماا ف  ماال  لامما إ ذفنم ف  التصصار  ف  لامماا ماعا أانفففمس 

Artinya :

“Suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja

sama terhadap harta mereka.”14

b. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, syirkah adalah :

13 Abdullah  bin  Muhammad  Ath-Thayyar  dkk,  Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah Dalam

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 261.

14 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh, Juz IV,  792.

1



ثبوتو الق ف شيئ لثني فأكثر على جهة الشيوع 

Artinya :

“Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang 

mereka sepakati.”15

c. Menurut Hanafiyah :

عقد بي التشارمي ف رأس الال والربع 

Artinya :

“Ungkapan  tentang  adanya  transaksi  (akad)  antara  dua  orang  yang

bersekutu pada pokok harga dan keuntungan.”16

Apabila  diperhatikan  secara  seksama,  definisi  yang  terakhir  dapat

dipandang  paling  jelas,  karena  mengungkapkan  hakikat  perkongsian,  yaitu

transaksi (akad). Adapun pengertian lainnya tampaknya hanya menggambarkan

tujuan, pengaruh, dan hasil perkongsian.17

2. Dasar Hukum

15 Ibid.

16 Ibid, 793.

17 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 183. 

2



Syirkah  merupakan  akad  yang  diperbolehkan,  hal  ini  berdasarkan  atas

dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadist, ijma ulama dan logika.

a. Al-Quran

    : ١٢ (النساء)
Artinya : “Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.” (QS. An-Nisa : 12)18

……   
     
     

  : ٢٤.... (ص(

Artinya :  “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat

itu  sebagian  mereka berbuat  zalim  kepada sebagian mereka yang lain,

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah

mereka ini.” (QS. Shad : 24)19

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad musyarakah.

Lafadz  al-khulatha dalam  ayat  ini  bisa  diartikan  saling  bersekutu/

partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih

pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. (Zuhaili, 1989, IV, hal.

18 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang : Alwaah, 1995), 117.

19 Ibid, 735.
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793).  Berdasarkan  pemahaman  ini,  jelas  sekali  bahwa  pembiayaan

musyarakah mendapatkan legalitas dari syariah.20

....   
     
   

   : ١٩... (الكهف(   

Artinya :  “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi  ke kota

dengan membawa uang perakmu ini,  dan hendaklah dia lihat  manakah

makanan  yang  lebih  baik,  lalu  hendaklah  dia  membawa  makanan  ini

untukmu.” (QS. Al-Kahfi : 19)

Hal ini karena al-waraq (uang perak) dalam ayat di atas adalah milik

bersama bagi Ashabul Kahfi.21

b. Hadits

Dasar dari hadits, banyak hadits yang menjelaskan tentang syirkah.

Dalam sebuah hadis  Qudsi  diriwayatkan bahwasannya Rasulullah  SAW.

Bersabda :

20Dimyauddin  Djuwaini,  Pengantar  Fiqh  Muamalah (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar,  2008),

209.

21 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah…, 263.
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: أاناففا لص يفاقمففولم : ا نص الافف عاففزص واجاف عافنف أاب فف همرايففراةا راففاعاففهم الافف النصب  فف ص.م. قاففالا

نف تم م ففف اناهم خاراجفففف باهم فافففا ذاا خاففف دمهماا صافففاح  ر يفكايف  مافففا لافففف يامفففنف أاحاففف ثافففال ثم الشصففف
ا ( رواه ابو داود و الاكم وصححه إسناده) بفايفن ه ما

Artinya :

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW

bersabda, Sesungguhnya Allah SWT berfirman, Aku adalah yang ketiga

pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak

mengkhianati  temannya,  Aku  akan  keluar  dari  persekutuan  tersebut

apabila salah seorang mengkhianatinya.”  (HR. Abu Dawud dan Hakim

dan menyahihkan sanadnya)22

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang

yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah

seorang  yang  bersekutu  itu  mengkhianati  temannya,  Allah  SWT  akan

menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Legalitas  perkongsian  pun  diperkuat,  ketika  Nabi  diutus,

masyarakat sedang melakukan perkongsian. Nabi bersabda :

يادم ال  عالاى الشصر يفكايف  ماا لاف يفاتاخااواناا

22 Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz II, 189.
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“Kekuasaan  Allah  senantiasa  berada  pada  dua  orang  yang  bersekutu

selama keduanya tidak berkhianat”(HR. Bukhari dan Muslim)23

c. Ijma Ulama

Kesepakatan  ulama  akan  dibolehkannya  akad  musyarakah  dikutip

dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh al Islam wa Adillatuhu. Ulama

muslim  sepakat  akan  keabsahan  kontrak  musyarakah  secara  global,

walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atas beberapa jenis

musyarakah.  Secara  eksplisit,  ulama telah  sepakat  akan  praktik  kontrak

musyarakah, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar’i

(Zuhaili, 1989, IV, hal. 793).24

d. Logika

Dasar  dari  logika  adalah  bahwa manusia  membutuhkan  kerjasama

syirkah.  Karena  itulah  Islam  melegalkannya.  Di  samping  itu,  karena

melarang syirkah akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak

hanya  membolehkan  syirkah,  tetapi  lebih  dari  itu,  Islam

menganjurkannya.25

3. Rukun Dan Syarat

23 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah…, 185. 

24 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah…, 210.

25 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah…, 264.
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Pembahasan mengenai (tata cara) pelaksanaan syirkah tidak terlepas dari

pembahasan  tentang  rukun  dan  syarat  syirkah  serta  kapan  berakhirnya  suatu

syirkah.  Di  kalangan  ulama  fiqh  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  rukun

syirkah. Pada satu sisi jumhur ulama menyepakati adanya empat rukun dalam

syirkah yang terdiri dari sighah (lafal), ijab dan kabul, kedua orang yang berakad,

dan obyek akad. Di sisi lain ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun

syirkah (baik syirkah al-amlak maupun al-uqud) hanya ada dua yaitu adanya ijab

–  ungkapan  penawaran  melakukan  perserikatan)  dan  kabul  –  ungkapan

penerimaan penawaran.26

a) Rukun Syirkah

Rukun  syirkah  diperselisihkan  oleh  para  ulama,  menurut  ulama

Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua,  yaitu  ijab dan kabul  sebab ijab

kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua

orang atau pihak yang berakad dan harta  berada diluar pembahasan akad

seperti terdahulu dalam akad jual beli.27

Sedangkan  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  rukun  syirkah  ada

empat, yaitu  shighah,  dua orang yang melakukan transaksi  (‘aqidan), dan

objek yang ditransaksikan (al-ma’qud ‘alaih).

26 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam  (Jakarta : Ichtiar Van Hoeve, 1996),

1714.

27 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 127.
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1) Shighah,  yaitu  ungkapan  yang  keluar  dari  masing-masing  dari

duapihak  yang  bertransaksi  yang  menunjukkan  kehendak  umtuk

melaksanakannya. Shighah terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan

semua  hal  yang  menunjukkan  maksud  syirkah,  baik  berupa  ucapan

maupun perbuatan.

2) (2,3)  ‘Aqidan,  yaitu  dua  pihak  yang  melakukan  transaksi.  Syirkah

tidak  sah  kecuali  dengan  adanya  kedua  pihak  ini.  Disyaratkan  bagi

keduanya  adanya  kelayakan  kelayakan  melakukan  transaksi  (ahliyah

al-‘aqd),  yaitu  baligh,  berakal,  pandai  dan  tidak  dicekal  untuk

membelanjakan hartanya.

3) Objek  Syirkah,  yaitu  modal  pokok  syirkah.  Ini  bisa  berupa  harta

maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa

harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat

dijalankan  sebagaimana  yang  menjadi  tujuan syirkah,  yaitu  mendapat

keuntungan.28

b) Syarat Syirkah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah

menjadi empat bagian berikut ini :

1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta

maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu a) yang

28 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah…, 264.
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berkenaan dengan benda diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai

perwakilan,  b)  yang  berkenaan  dengan  keuntungan,  yaitu  pembagian

keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

2) Sesuatu  yang  bertalian  dengan  syirkah  mal  (harta),  ada  dua  perkara

yaitu,  yaitu  a)  bahwa  modal  yang  dijadikan  ojek  adalah  dari  alat

pembayaran,  seperyi  riyal,  dan rupiyah,  b) yang dijadikan modal  ada

ketika akad syirkah dilakukan.

3) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan

a)  modal  harus  sama,  b) bagi  yang dijadikan objek akad disyaratkan

syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

4) Adapun yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat syirkah

mufawadhah.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang

melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).

Syafi’iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah

syirkah ‘inan sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman Al-Jaziri bahwa rukun syirkah

ialah dua orang pihak yang berserikat, shighat dan objek akad syirkah baik

harta  maupun  kerja.  Syarat-syarat  syirkah,  dijelaskan  oleh  Idris  Ahmad

berikut ini :
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a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota

serikat kepada pihak yang akan mengandalkan harta itu.

b. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka

adalah wakil yang lainnya.

c. Mencampurkan  harta  sehingga  tidak  dapat  dibedakan  hak  masing-

masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.29

4. Macam – Macam Syirkah

Ulama  fiqh  sebagaimana  dikutip  dalam  “Ensiklopedi  Islam”  sepakat

membagi  syirkah  ke  dalam  dua  bentuk  yakni  syirkah  al-amlak  dan  syirkah

al-‘uqud.  Masing-masing  bentuk  syirkah  tersebut  masih  memiliki  cabang-

cabang.30

Syirkah al-amlak adalah dua orang atau lebih memiliki  harta  bersama

tanpa melalui akad syirkah. Syirkah yang termasuk dalam syirkah al-amlak ada

dua bentuk yakni :31

a. Syirkah  ikhtiyar32 yakni  perserikatan  yang  muncul  akibat  tindakan  hukum

orang yang berserikat. Contoh dalam syirkah ini adalah dua orang atau lebih

yang bersepakat bersyarikat atas barang yang dibeli,  hibah, wasiat,  ataupun

29 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 127.

30 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam…, 1714.

31 Ibid, 1711-1712.

32 Syirkah ikhtiyar merupakan suatu syirkah yang didasarkan pada kebebasan memilih dari

orang yang berserikat. Ibid.

10



wakaf. 

b. Syirkah  jabr33 yaitu  sesuatu  yang ditetapkan menjadi  milik  dua  orang  atau

lebih tanpa kehendak dari mereka. Contoh dalam hal ini adalah masalah harta

warisan yang mereka terima dari orang yang telah wafat.

Syirkah al-Uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati oleh dua orang atau

lebih untuk mengikatkan diri dalam prserikatan modal dan keuntungan. Di kalangan

ulama terjadi perbedaan mengenai bentuk syirkah yang menjadi bagian dari syirkah

al-uqud.

Ulama Mazhab Hanbali membaginya ke dalam lima bentuk yakni:34 

a. Syirkah al-‘inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal dan

kerja yang prosentase modal dan keuntungan tidak harus sama dan disesuaikan

dengan kesepakatan diantara pihak yang bekerjasama.35

b. Syirkah  al-mufawadah  atau  kerjasama  yang  menekankan  pada  kesamaan

modal, tanggung jawab kerja, keuntungan, serta tanggungan kerugian di antara

pihak-pihak yang berserikat.36

c. Syirkah al-abdan adalah jenis kerjasama yang terkait  dengan pekerjaan fisik

33 Syirkah jabr merupakan kebalikan dari syirkah iktiyar dimana dalam syirkah ini orang yang

berserikat tidak dapat memilih karena sudah terdapat aturan yang memaksa mereka untuk patuh di

dalamnya. Ibid.

34 Ibid., 1711.

35 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta : Prenada Media, 2005) ,

121.

36 Ibid.
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dimana  pihak  yang  berserikat  sepakat  untuk  melakukan  pekerjaan  yang

diberikan oleh pihak ketiga dengan pembagian keuntungan (upah) disesuaikan

dengan kesepakatan.37

d. Syirkah  al-wujuh  yakni  kerjasama  antara  pihak-pihak  yang  berserikat  tanpa

disertai modal dan pembagian keuntungan ataupun tanggungan kerugian sesuai

dengan kesepakatan pihak yang berserikat.38

e. Syirkah  al-mudarabah  adalah  jenis  kerjasama  antara  pemilik  modal  dengan

pekerja ahli dimana keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.39

Sedangkan ulama Mazhab Maliki  dan  Syafi’i  membagi  bentuk-bentuk

syirkah  al-uqud  ke  dalam  empat  bentuk  sebagaimana  bentuk-bentuk  syirkah

dalam Mazhab Hanbali tanpa menyertakan syirkah al-mudarabah.  Alasan yang

dikemukakan oleh Mazhab Maliki dan Syafi’i adalah al-mudarabah merupakan

akad  tersendiri  dalam  bentuk  kerjasama  lain  dan  tidak  dinamakan  dengan

perserikatan.40

Berbeda  dengan  dua  Mazhab  tersebut  di  atas,  Hanafiyah  membagi

syirkah  uqud  ke  dalam tiga  bentuk  syirkah41 yakni  syirkah  uqud  bi  al-mal,42

37 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam…, 1714.

38 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 130.

39 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam…,121.

40 Selain dua mazhab ini yang termasuk menentang/menolak adalah mazhab Hanafi, az-Zahiri,

dan Syiah Imamiah. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Van Hoeve, 1996), 1714.

41 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 129.
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syirkah uqud bi al-abdan,43 dan syirkah uqud bi al-wujuh.44

Selain pandangan dari jumhur ulama terkait dengan pembagian syirkah,

ada beberapa pendapat mengenai pembagian syirkah yang berbeda dengan apa

yang disepakati oleh jumhur ulama.

Menurut Malikiyah, syirkah dibagi ke dalam tiga bentuk berupa syirkah

al-irts yakni serikat yang berlaku bagi para ahli waris yang menjadi pewaris dari

orang yang sama, syirkah al-ghonimah adalah serikat  yang berlaku pada para

tentara terhadap harta rampasan perang dimana pembagian harus sesuai dengan

kesepakatan,  dan  syirkah  al-mutaba’ain  syai’a  bainahuma yaitu  jenis  serikat

yang berlaku bagi pihak yang berserikat dalam hal pembelian rumah maupun

yang lainnya.45

Gemala Dewi dkk dalam buku “Hukum Perikatan Islam di Indonesia”

membagi syirkah ke dalam tiga bentuk yakni syirkah ibahah yakni perserikatan

atau  persekutuan  semua  orang  untuk  dibolehkan  menikmati  manfaat  sesuatu

yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang, syirkah amlak atau perserikatan

untuk memiliki sesuatu benda, dan syirkah akad yakni perserikatan yang timbul

dengan perjanjian. Syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua bentuk yaitu syirkah

42 Syirkah al-uqud bi al-mal dibagi lagi ke dalam dua bentuk yakni syirkah al-uqud bi al-mal

al-mufawadah dan syirkah al-uqud bi al-mal al-‘inan.

43 Syirkah al-uqud bi al-abdan terbagi ke dalam syirkah al-uqud bi al-abdan al-mufawadah dan

syirkah al-uqud syirkah al-uqud bi al-abdan al-‘inan.

44 Syirkah al-uqud bi al-wujuh terbagi menjadi dua bentuk yakni syirkah al-uqud bi al-wujuh bi

al-mufawadah dan syirkah al-uqud bi al-wujuh bi al-‘inan.

45 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 131.
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milik jabriyah dan syirkah milik ikhtiyariyah. Sedangkan syirkah akad terbagi

dalam  empat  bentuk  yakni  syirkah  syirkah  amwal46,  syirkah  ‘amal/’abdan,

syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah.47

5. Berakhirnya Suatu Syirkah

Menurut  ulama fiqh,  secara  umum ada empat  hal  yang  menyebabkan

berakhirnya suatu syirkah yaitu : 

a) Salah satu pihak mengundurkan diri; 

b) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia;

c) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum;

d) Salah  satu  pihak  murtad  maupun  melarikan  diri  ke  negeri  yang

berperang dengan negeri muslim.48

Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah memberikan enam hal yang

menyebabkan  berakhirnya  suatu  syirkah  yang  tiga  diantaranya  adalah  sama

dengan kesepakatan ulama fiqh dengan ditambah tiga hal yang meliputi : 

a) Salah satu pihak di bawah pengampunan; 

b) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat hilang pula kuasa atas

saham syirkah; 

46 Syirkah amwal adalah prserikatan dalam hal modal/harta.  Syirkah ini  terbagi  dalam dua

bentuk yakni syirkah al-inan dan syirkah al-mufawadah.

47 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam…,121-122.

48 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam…, 1715. 
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c) Modal syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.49

Sedangkan  sebab-sebab  khusus  yang  menyebabkan  berakhirnya  syirkah

menurut ulama fiqh antara lain : 

a)  Dalam syirkah al-amwal akad dinyatakan batal  apabila  sebagian atau

bahkan seluruh modal dari perserikatan hilang; 

b)  Syirkah  al-mufawadah  akan  berakhir  apabila  modal  masing-masing

pihak tidak sama kuantitasnya.50

Apabila syirkah telah berakhir dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya

ingin  kembali  mengadakan  perserikatan,  maka  pihak-pihak  tersebut  harus

memulai dari awal lagi.

B. WANPRESTASI

Di  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  kadang  terjadi

permasalahan  dimana  pihak  penyewa  dan  pihak  yang  menyewakan  tidak

memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  yang  disepakati  dalam  perjanjian.  Tidak

dipenuhinya  kewajiban  tersebut  dapat  disebabkan  karena  kelalain  atau

kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-

masing  pihak.  Dengan  kata  lain  disebabkan  oleh  wanprestasi  atau  overmacht.

Overmacht  atau  keadaan  memaksa  adalah  keadaan  tidak  dapat  dipenuhinya

prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya,

peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada

49 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 65-66.

50 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam…, 1715.
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waktu membuat perikatan.51

Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat

sesuatu”.  Berbuat  sesuatu  adalah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  telah

ditetapkan  dalam  perjanjian.  Sedangkan  tidak  berbuat  sesuatu  adalah  tidak

melakukan  sesuatu  perbuatan  sebagaimana  juga  yang  telah  ditetapkan  dalam

perjanjian,  manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian

tersebut  akan  berjalan  sebagaimana  mestinya  tanpa  menimbulkan  persoalan.

Namun,  kadangkala  ditemui  bahwa  debitur  tidak  bersedia  melakukan  atau

menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Hal  inilah  yang  disebut  dengan  wanprestasi.  Seorang  debitur  dikatakan  lalai,

apabila  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau  terlambat  memenuhinya  atau

memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah

untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat

sesuatu”.  Kemudian  Pasal  1235 KUH Perdata  menyebutkan:  “Dalam tiap-tiap

perikatan  untuk  memberikan  sesuatu  adalah  termasuk  kewajiban  si  berutang

untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai

seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”. 52

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi  sesuai

dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

51 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Adhitya Bakti, 1992),  27.

52 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Penerbit: PT Intermasa, 1980), 147.
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Dalam Pasal 1564 KUHPerdata menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab

untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu

sewa,  kecuali  jika  ia  bisa  membuktikan  bahwa  kerusakan  itu  terjadi  diluar

kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan

yang terjadi terhadap barang yang disewanya, kecuali penyewa bisa membuktikan

bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya. Selanjutnya, dalam Pasal 1560

Ayat  1  KUHPerdata  mengenai  kewajiban  pihak  penyewa  disebutkan:  untuk

memakai  barang  yang  disewa sebagai  bapak  rumah  yang  baik  sesuai  dengan

tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak

ada  suatu  perjanjian  mengenai  itu,  menurut  tujuan  yang  dipersangkakan

berhubung dengan keadaan.  Penyewa juga diwajibkan melakukan pembetulan-

pembetulan  kecil  dan  sehari-hari.  Pasal  1583  KUHPerdata  memberikan

penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan pembetulan-pembetulan kecil

dan sehari-hari  itu,  sebagai berikut:  jika tidak ada persetujuan, maka dianggap

sebagai  sedemikian:  pembetulan-pembetulan  pada  lemari-lemari  toko,  tutupan

jendela, kunci-kunci dalam,kaca- kaca jendela dan segala sesuatu yang dianggap

termasuk itu, menurut adat kebiasaan setempat.53

Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis

diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdata yaitu jika sewa dibuat dengan tulisan,

maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan

53 Ibid, 43.
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telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu

jka waktu sewa menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka

pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan

semula pada waktu barang diserahkan.54

54 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya 

Paramita, 2004), 385.
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