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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama 

lain, oleh sebab itu mereka saling tolong menolong dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan 

kebutuhan tersier. Salah satu indikatornya adalah bidang muamalah, 

muamalah merupakan bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan 

antara seseorang dengan orang lain. Menurut SK. Menkeu RI No. 792 tahun 

1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang 

keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada 

masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam 

peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai 

investasi perusahaan, namun tidak membatasi kegiatan pembiayaan lembaga 

keuangan, seperti penanganan pembiayaan ijarah bermasalah di KSPPS NU 

Graha Ungaran.
1
  

Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa 

diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan 

distribusi barang dan jasa. Dalam hal ini yang dimaksud investasi 

perusahaan adalah perantara keuangan yang menghimpun dana dari para 

investor dan menanamkan dana tersebut. Sedangkan kegiatan konsumsi itu 

mengurangi atau menghabiskan suatu benda, baik berupa barang atau jasa 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan secara 

langsung. Dan kegiatan distribusi itu usaha untuk menambah nilai guna 

barang atau jasa. 

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk 

fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan 

alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah 
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dibutuhkan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan 

lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha “ lembaga 

pembiayaan”. Lembaga pembiayaan memberikan fasilitas kepada 

masyarakat untuk memperoleh suatu aset yang dapat memberikan nilai 

tambah melalui skema pinjaman atau pembiayaan. Untuk itu, bagi 

masyarakat yang membutuhkan aset, namun secara finansial masih terbatas, 

maka dapat menggunakan pembiayaan sebagai salah satu altenatif cara 

untuk memperoleh aset tersebut.  

Produk pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) yang ada di KSPPS 

NU Graha merupakan salah satu produk yang diakadkan oleh anggota, 

karena dengan produk ini anggota dapat mengajukan pembiayaan yang 

bersifat sewa barang atau jasa dari KSPPS NU Graha dengan upah sewa 

yang telah menjadi kesepakatan antara koperasi dengan anggota. transaksi 

sewa dalam KSPPS NU Graha diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya 

pendidikan, rumah sakit, pernikahan, dan lain sebagainya.  

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa 

dengan membayar imbalan tertentu.
2
 Menurut fatwa Dewan Syariah 

Nasionsal, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
3
  

Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari 

tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti 

upah mengetik skripsi. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah 

manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al’Ain, seperti sewa 

menyewa rumah untuk ditempati. Sekalipun objeknya berbeda keduanya 

dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.
4
 Ijarah dalam bentuk sewa menyewa 

maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah 
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disyariatkan dalam Islam. Perlu diketahui, tujuan disyariatkan ijarah adalah 

untuk memberi keinginan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak 

orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain 

banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan 

uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan dan 

kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.  

Pada lembaga keuangan syariah khususnya koperasi jasa keungan 

syariah yang saya angkat saat penelitian ini. Sangat besar celah melakukan 

penyimpangan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal implementasi 

akad pembiayaan ijarah yang telah berlangsung pada saat penelitian.  

Melihat dari masalah tersebut mendorong penyusun mengadakan 

penelitian di KSPPS NU Graha Ungaran dengan mengambil judul: 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IJARAH DI 

KSPPS NU GRAHA UNGARAN”. 

 

B.      Alasan pemilihan Judul 

Adapun alasan mendasar penulis memilih judul skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Akad ijarah adalah salah satu akad pembiayaan yang digunakan di 

KSPPS NU Graha Ungaran. 

2. Dalam prakteknya pelaksanaan akad ijarah di KSPPS NU Graha 

Ungaran sering terjadi tidak kesesuaian. 

3. Belum ada penelitian spesifik dengan akad ijarah, kaitannya dengan 

tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan ijarah yang ada di KSPPS 

NU Graha Ungaran. 

 

C.     Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini dan berapa banyak orang 

lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 
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Menurut penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan, buku 

dan skripsi baik yang sudah diterbitkan. 

Pertama, Skripsi Karya Istio Eviyanti, Mahasiswa Universitas Wahid 

Hasyim Semarang yang berjudul “Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah 

dengan sistem syirkah wal Ijarah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Semarang”.
5
 Dalam penelitian tersebut saudari Istio Eviyanti membahas 

tentang mekanisme KPR Syariah dengan sistem syirkah wal ijarah pada 

Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang. 

Adapun persamaan antara skripsi Istio Eviyanti dengan skripsi penulis, 

yaitu sama membahas tentang akad ijarah dan metode penelitian yang 

digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya, bahwa skripsi istio eviyanti mempraktikkan 

penerapan akad ijarah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan akad 

tersebut dapat dipersamakan dengan akad pinjaman uang yang berakibat 

nasabah berhutang kepada bank dengan jaminan obyek akad tersebut. Jadi 

saudari istio eviyanti menggunakan akad ijarah digunakan untuk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Sedangakan beda halnya dengan skripsi 

penulis, yaitu membahas tentang bagaimana konsep akad ijarah, bagaimana 

praktik pembiayaan ijarah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terjadap 

pembiayaan ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran.  

Kedua, Skripsi Karya Ahmad Kholidin, Mahasiswa Universitas Wahid 

Hasyim Semarang yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

No.27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik”.6 

Dalam penelitian ini saudara Ahmad Kholidin membahas tentang penetapan 

hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan 

keputusan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiya 

bi al-tamlik. 
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Metode penelitian yang digunakan oleh saudara ahmad kholidin yaitu 

deskriptis analitis dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan (Library Research), dan melakukan penelitian 

terhadap sumber-sumber tertulis.  

Sedangkan Perbedaan antara skripsi saudara ahmad kholidin dengan 

skripsi penulis adalah bahwa skripsi ahmad kholidin membahas mengenai 

landasan hukum ijarah dalam Islam dan penetapan hukum yang digunakan 

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan keputusan fatwa No. 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik. penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2018. Sedangakan beda halnya dengan skripsi penulis, 

yaitu membahas tentang praktik akad ijarah dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pembiayaan ijarah yang ada di KSPPS NU Graha Ungaran. 

Ketiga, skripsi karya Nurma Khusna Khanifa, Mahasiswa IAIN 

Walisongo Semarang tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam 

Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah 

Serta Relevansinya dengan Perlindungan Investor”.7 Dalam penelitian ini 

saudari nurma khusna khanifa menjelaskan bagaimana transaksi jual beli 

sukuk ritel dipasar perdana serta aplikasi akad ijarah yang digunakan 

didalam transaksi jual beli sukuk ritel. 

Metode penelitian yang digunakan oleh saudari nurma khusna khanifa 

yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif, pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun persamaan antara skripsi 

nurma khusna khanifa dengan skripsi penulis, yaitu sama membahas tentang 

akad ijarah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

Dalam kajian penulis sangat berbeda dengan kajian skripsi karya nurma 

khusna khanifa, perbedaanya adalah peneliti membahas tentang bagaimana 

konsep pembiayaan ijarah yang ada di KSPPS NU Graha Ungaran, 

bagaimana praktik pembiayaan ijarah yang ada di KSPPS NU Graha 
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Ungaran, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan ijarah 

yang ada di KSPPS NU Graha Ungaran, sedangkan skripsi saudari nurma 

khusna khanifa lebih mengarah kepada bagaimana jual beli sukuk ritel yang 

menggunakan akad ijarah serta relevansinya dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap jual beli sukuk ritel tersebut.  

 

D.     Fokus Penelitian 

Adapun beberapa masalah yang menjadi obyek penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana Konsep Pembiayaan Ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran ? 

2. Bagaimana Praktik Pembiayaan Ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Ijarah di 

KSPPS NU Graha Ungaran? 

 

E.     Penegasan Istilah 

Dalam pembahasan ini, penulis ingin lebih membatasi dan menegaskan 

istilah-istilah dalam judul skripsi guna untuk menghindari kesalahan dalam 

penafsiran, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 

dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah 

kunci yang sangat penting untuk diketahui oleh orang yang akan 

mendalami perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, sebab 

terkadang bisa membingungkan kalau tidak diketahui secara persis 

maknanya.
8
 

2. Pembiayaan Ijarah 

Pembiayaan Ijarah adalah suatu jenis akad atau suatu transaksi terhadap 

suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh 

dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
9
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3. KSPPS NU Graha  

Adalah salah satu lembaga koperasi yang berada di daerah Ungaran dan 

kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan 

pembiayaan  sesuai  prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq 

dan sedekah, serta wakaf.
10

 

 

F.     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun maksud dan tujuan 

penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Bagaimana Konsep Pembiayaan Ijarah di KSPPS NU 

Graha Ungaran. 

2. Mengetahui Bagaimana Praktik Pembiayaan Ijarah di KSPPS NU 

Graha Ungaran. 

3. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan 

Ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran. 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai 

sumber referensi untuk penelitian tinjauan hukum Islam terhadap 

pembiayaan ijarah dalam penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi peneliti adalah : 

a. Memperoleh wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang praktik 

pembiayaan ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran. 

b. Memberikan penjelasan tentang proses pembiayaan ijarah di KSPPS 

NU Graha Ungaran. 

 

G.     Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

                                                           
10
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 penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.
11

 

Maka dari itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data 

dari informan yang telah ditentukan.  

Sedangkan pendekatan penelitian, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif (Qualitative Research), yaitu suatu penelitian yang 

di tujukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individu maupun kelompok.
12

 Dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah dan 

kemudian data yang diperoleh di deskripsikan dalam bentuk kata-kata 

tertulis. 

2. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. 

Data Primer yaitu sumber data yang berbentuk kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelola 

KSPPS NU Graha Ungaran. 

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang 

bersumber dari sumber-sumber data yang tertulis diluar data primer, 

seperti buku, arsip-arsip, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi 

lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 
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12
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melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang 

dapat memberikan keterangan pada si peneliti.  

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah struktural, yaitu menanyakan serangkaian pertanyaan yang 

sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk 

mengecek pertanyaan lebih lanjut. Adapun informan utama yang 

peneliti interview adalah manager di KSPPS NU Graha Ungaran. 

b. Dokumentasi 

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan,  buku-buku, majalah, dokumen sejarah brdirinya, 

visi dan misi, struktur organisasi serta praktik tentang pembiayaan 

ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran.  

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis yaitu untuk menganalisis suatu fenomena 

dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Menganalisis semua data-data penelitian yang 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang ada, untuk 

mendapatkan jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan.  

Metode data yang digunakan penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu mendiskripsikan dan menggambarkan sistem penerapan 

produk pembiayaan ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran. 

 

H.     Keabsahan Data 

Penelitian ini berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas 

suattu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah tepat, 

benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk 

menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu 

dengan metode interview, metode dokumentasi. Dengan demikian, yang 

diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam merancang fokus, 

menetapkan, dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan 
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data, menganalisis dan menginterprestasi dan melaporkan hasil penelitian 

yang kesemuanya itu perlu menunjuk konsistensinya satu sama yang lain.
13

 

Adapun cara untuk meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) 

terhadap data kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, dan 

trianggulasi. Berikut ini penjelasan dari ketiganya, yaitu sebagai berikut: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatis apabila hanya 

sekali saja ke lapangan. Walaupun dengan dalih data bahwa dalam 

waktu seharian itu dipadatkan dan kumpulkan data sebanyaknya. 

Peneliti harus memperpanjang pengamatan, karena hanya datang sekali 

sulit memperoleh data dengan informan. Perpanjangan pengamatan 

memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber 

menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak 

ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh 

data secara lengkap.
14

  

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di 

lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu 

tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang 

dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data 

yang lengkap.  

2. Trianggulasi 

Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada 

kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan 

kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas 

informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan 

sebagainya.
15

  

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil 

wawancara serta dari dokumen yang berkaitan. Selain itu, peneliti 

                                                           
13

 Komariyah Ridwan, Metodologi Penelitian, h. 28-29. 
14

 Ibid, h. 169. 
15

 Ibid, h. 170. 
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menerapkan trianggulasi dengan mengadakan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan 

metode yang sama.  

Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif merupakan 

persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks, agar dapat 

dipahami orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menyediakan laporan 

deskriptif yang rinci, jelas, dan empiris sehingga pembaca memperoleh 

informasi yang jelas tentang temuan penelitian ini. Selain itu, peneliti 

juga menccat jawaban-jawaban dari informan satu dengan informan 

yang lainya yang saling bersinanggungan untuk membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dari sumber yang berbeda.  

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

Didalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi tiga 

bagian, yang masing-masing bagian memuat sebagai berikut : 

Bagian pertama : Bagian Muka. Pada bagian ini akan dimuat 

beberapa halaman diantaranya adalah halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman deklarasi, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

pedoman transliterasi arab-latin, dan halaman daftar isi.  

Bagian kedua : Bagian Isi. Pada bagian ini, memuat lima bab, 

yaitu : Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini 

penulis kemukakan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode  penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi. Bab 

kedua adalah landasan teori. Landasan teori memuat konsep umum tentang 

pembiayaan ijarah. Bab ketiga adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil 

penelitian yang isinya menyampaikan bagaimana konsep pembiayaan ijarah 

dan bagaimana praktik pembiayaan ijarah diKSPPS NU Graha Ungaran, 

serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembiayaan ijarah di 
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KSPPS NU Graha Ungaran. Bab keempat adalah analisis . Bab ini penulis 

mengadakan analisis terhadap tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan 

ijarah di KSPPS NU Graha. Bab kelima adalah simpulan. Bab ini terdiri dari 

kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk 

juga didalamnya saran-saran dan penutup.  

Bagian ketiga : Pada bagian akhir skripsi akan dimuat daftar 

pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

 


