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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Hak Dan Kewajiban Dalam

Perjanjian Antara Konsumen Dan Developer PT. Indoperti Harmonis Pada

Transaksi Jual Beli Perumahan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Yang

menjadi latar belakang dipenelitian ini yakni industri perumahan sedang

berkembang dan banyak menarik minat dari masyarakat. Salah satunya yang

bergerak dalam perindustrian ini adalah PT. Indoperti Harmonis dimana didalam

transaksinya memiliki bentuk perjanjian antara konsumen dan developer dalam

transaksi jual beli perumahan. Perjanjian tersebut berkaitan dengan hak dan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini penelitian lapangan yang dilakukan di Perumahan Taman

Karya Asri Panam-Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui hak dan kewajiban antara konsumen dan developer pada transaksi jual

beli perumahan, untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban dalam

perjanjian antara konsumen dan developer pada transaksi jual beli perumahan dan

tinjauan ekonomi Islam terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian transaksi

jual beli perumahan.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data dari penelitian ini

terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa. Populasi pada

penelitian ini berjumlah 124 orang yang terdiri dari seluruh karyawan PT.

Indoperti Harmonis Pekanbaru yang berjumlah 5 orang, dan 119 konsumen yang

membeli perumahan tersebut. Sampel yang penulis ambil adalah keseluruhan

karyawan sebanyak 5 dan 30 orang konsumen dengan menggunakan teknik

Purposive Sampling.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dalam

perjanjian antara konsumen dan developer PT. Indoperti Harmonis pada transaksi

jual beli perumahan berbentuk perjanjian tertulis yang disepakati antara kedua

belah pihak dimana bentuk perjanjian ini terbagi dalam 2 jenis yaitu perjanjian



konsumen cash keras (lunas) dan perjanjian konsumen kredit ke bank. Dimana

perjanjian atau akad tersebut berupa akad penjualan rumah antara kedua belah

pihak, dengan menyebutkan harga dan spesifikasi type rumah dan akte tanah. Hak

dan kewajiban dalam perjanjian transaksi jual beli rumah ini belum sepenuhnya

terpenuhi diterima oleh konsumen karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan

dalam perjanjian, tetapi dalam pembayaran sudah dipenuhi oleh konsumen kepada

developer. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian transaksi jual beli

perumahan sudah memenuhi keinginan atau syarat-syarat konsumen dan

penandatanganan akte transaksi jual beli tanah pun dilakukan di depan notaris

sesuai dengan isi dari perjanjian atau akad jual beli tanah tersebut.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian atau akad dalam transaksi jual

beli perumahan ini tidak melanggar syariah Islam karena bentuk perjanjian yang

dilakukan oleh kedua belah pihak tidak ada paksaan dari siapa pun, atas kehendak

konsumen itu sendiri dan disetujui serta ditandatangani oleh kedua belah pihak di

depan notaris sehingga tidak bertentangan perjanjian dalam syariat Islam.
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M.Pd beserta Pudek I,II dan III yang telah memberikan kemudahan selama

proses pengajuan skripsi.

4. Ibu Dra. Murny. M.Pd selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi
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