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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya lebih

banyak ditunjukkan dalam bentuk kerjasama dari pada kompetisi

(persaingan).1 Memang, kerjasama adalah tema umum dalam organisasi

sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin

sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling

dapat memberikan harapan bagi perkembangan daya guna seseorang dalam

rangka mendapatkan ridha Allah SWT.

Dalam agama Islam, istilah kerjasama ini dikenal dengan istilah

syirkah, syirkah menurut para ulama adalah “kerjasama antara dua orang

atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya akan

ditanggung bersama.2

Perjanjian standar (baku) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani

Kuno. Plato (423-347 SM) misalnya, pernah memaparkan praktik penjualan

makanan yang harganya ditentukan secara sepihah oleh penjual, tanpa

memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut”. Dalam

perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen /

penjual tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat

yang lebih mendetail. Selain itu, barang-barang yang diatur dengan

1 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 189.
2 Hendri Suhendi, Fiqh Muamallah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 127.
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perjanjian standar juga makin bertambah. Di Indonesia, perjanjian standar

merambah ke pasar property dengan cara-cara yang secara yuridis masih

controversial, misalnya dalam hal satuan rumah susun, diperbolehkan

melakukan pembelian secara inden dalam bentuk perjanjian standar. Tujuan

dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan (kepraktisan)

bagi para pihak yang bersangkutan.3

Perumahan merupakan suatu masalah yang terus menerus meningkat

seirama dengan pertambahan penduduk maupun dinamikanya. Pada

dasarnya pengadaan perumahan adalah tanggung jawab masyarakat itu

sendiri dan memang sejak semula secara tradisional masyarakat telah

melakukan usaha-usaha pengadaan perumahan sendiri baik secara individu

maupun secara kolektif, dengan memanfaatkan alam dan sumber daya yang

ada.

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki masyarakat,

maka diperlukan adanya usaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut

dari pemerintah. Peningkatan kemampuan masyarakat mengandung arti

yang luas antara lain aspek psikologis, teknologi organisasi dan pembiayaan

yang nenentukan ke arah mana campur tangan pemerintah dalam mengatasi

perumahan tersebut.

Dengan demikian sektor swasta sendiri merasa tertarik untuk ikut

melaksanakan dalam upaya membantu pemerintah dalam memecahkan

masalah perumahan, karena hal ini mereka anggap dapat mendatangkan

3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, ( Jakarta : Grasindo, 2000),
h.119.
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keuntungan bagi mereka yang menangkap sinyal positif dari pihak swasta,

menteri keuangan menugaskan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk

berfungsi memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi rumah

sederhana, dan Bank Tabungan Negara menunjuk developer yang layak

untuk membangun sektor perumahan yang ditujukan bagi masyarakat yang

berpenghasilan menengah terutama pegawai negeri dan swasta.4

Pemilikan rumah oleh masyarakat dapat terdiri dari berbagai cara, di

antaranya pemberian subsidi rumah oleh pemerintah bagi pegawai negeri

khususnya, dan secara umumnya adalah melalui peralihan hak dan atau jual

khususnya, dan secara umumnya adalah melalui hak dan atau jual beli. Oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa pada umumnya semua masyarakat adalah

konsumen perumahan, dimana sudah sewajarnya untuk dilindungi oleh

peraturan yang berkaitan dengan jual beli rumah, untuk menghindari

kerugian yang dapat dialami oleh setiap konsumen.

Adalah suatu realita dalam menjaga keberlangsungan roda

perekonomian, peranan konsumen cukup penting, tetapi ironisnya sebagai

salah satu perilaku ekonomi, dalam hal perlindungan hukum, posisi

konsumen sangat lemah. Salah satu bukti adalah keberadaan perjanjian baku

dalam praktek perdagangan sehari-hari.

Sebagai perjanjian standar, biasanya perjanjian jual beli tidak

memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen perumahan

karena dibuat secara sepihak oleh developer. Faktor subjektifitas atau

4 Kasmir, Manajemen Perbankan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 168
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kepentingan developer lebih dominan dimasukan dalam perjanjian standar

perumahan, kependudukan konsumen dan developer tidak seimbang. Posisi

developer yang dominan ini membuka peluang untuk cenderung menyalah

gunakan kedudukannya.5

Pada saat ini telah berkembang banyak sekali bentuk perumahan

dengan berbagai type seperti type 39, 36 dan type 45 dan lain-lain. Banyak

juga yang dijanjikan oleh developer ini untuk menarik minat konsumen agar

perumahannya laku terjual. Seperti pada PT. Indoperti Harmonis ini

konsumen merasa tidak puas dengan rumah yang mereka tempati, tidak

sesuai dengan apa yang dijanjikan seperti listrik yang lambat masuk

diperumahan itu, rumah yang mereka pesan tidak siap pada waktu yang

dijanjikan, tempat keamanan seperti tempat ronda, dan fasilitas umum

lainnya.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul“

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN

ANTARA KONSUMEN DAN DEVELOPER PT. INDOPERTI

HARMONIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI PERUMAHAN

DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam hal penulisan ini

penulis akan membatasi permasalahan mengenai Implementasi Hak Dan

5 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999),
h.93
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Kewajiban Dalam Perjanjian Antara Konsumen Dan Developer PT.

Indoperti Harmonis Pada Transaksi Jual Beli Perumahan Ditinjau Menurut

Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

a. Bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dan

developer PT. Indoperti Harmonis pada transaksi jual beli perumahan ?

b. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban dalam perjanjian antara

konsumen dan developer PT. Indoperti Harmonis pada transaksi jual beli

perumahan ?

c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hak dan kewajiban dalam

perjanjian antara konsumen dan developer dalam perjanjian jual beli

perumahan ?

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan dari penelitian adalah

a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian antara

konsumen dan developer PT. Indoperti Harmonis pada transaksi jual

beli perumahan

b. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban dalam perjanjian

antara konsumen dan developer PT. Indoperti Harmonis pada

transaksi jual beli perumahan.
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c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap hak dan

kewajiban antara konsumen dan developer PT. Indoperti Harmonis

pada transaksi jual beli perumahan.

1) Adapun kegunaan penelitian adalah :

a. Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan bagi perusahaan dalam

menentukan kebijakan perjanjian kerjasama.

b. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan

dengan perjanjian kerjasama.

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan

pada program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

jurusan Ekonomi Islam UIN Suska Riau.

e. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada

Perumahan Taman Karya ASRI Panam-Pekanbaru. Adapun alasan penulis

melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui hak dan

kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dan developer PT. Indoperti

Harmonis pada transaksi jual beli perumahan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan perusahaan

beserta karyawan perusahaan. Sedangkan yang menjadi objek pada

penelitian ini adalah konsumen yang membeli perumahan pada PT.

Indoperti Harmonis.
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3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan

perusahaan dan karyawan PT. Indoperti Harmonis yang berjumlah 5 orang.

Jumlah populasinya adalah 119 konsumen. Karena jumlah populasi cukup

besar maka penulis mengambil 25% dari populasi jadi sampel keseluruhan

yang diambil 30 rumah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik

Purposive Sampling.6

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

dilokasi penelitian melalui daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau

laporan-laporan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan

kegunaan dan maksud dari penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek

maupun objek penelitian.7

b. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan konsumen dan

developer untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

c. Angket yaitu penulis membuat pertanyaan berupa angket yang

disebarkan kepada konsumen untuk dijadikan data primer.

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:
Rineka Cipta, 1996), Cet. Ke-3, h. 120

7 Dr. Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis , (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 51
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d. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari

perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis data secara deskriptif

kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-

kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-

kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil

dengan apa adanya.

f. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami

dari hasil penelitian ini, maka dibuatlah satu sistematika penulisan yang

dibagi atas beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya PT. Indoperti

Harmonis, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD DALAM ISLAM

Bab ini menjelaskan tentang pengertian akad, bentuk-bentuk

akad, rukun dan syarat akad, batalnya suatu akad, asas berakad

dalam Islam dan pengertian hak dan kewajiban dalam  Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang hak dan kewajiban

dalam perjanjian antara konsumen dan developer, dan tinjauan

ekonomi Islam terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian

antara konsumen dan developer.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran untuk pihak perusahaan dan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA


