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BAB I 

ENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang atau benda yang 

mempunyai nilai secara sukarela  diantara kedua belah pihak, yang satu menerima 

benda dan yang pihak lain menerima sesuai  dengan perjanjian atau ketentuan 

yang dibenarkan syara’ yang disepakati
1
. 

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain 

adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection 

network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah 

banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah 

(browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, 

komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. 

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan 

istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce.
2
 

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang 

dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat 

mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan 

transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. 

 Semua transaksi jual beli melalui internet ini biasanya dilakukan tanpa 

ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli 
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tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli 

yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. 

Dewasa ini, E-Commerce, menjadi fenomena yang marak dan biasa terjadi 

di masyarakat. Kegiatan ini sudah masuk diberbagai komoditas pasar, salah satunya 

adalah komoditas burung lovebird. Perkembangan pasar tentang jual beli burung 

lovebird dapat dikatakan memiliki laju yang pesat. Perkembanganya tersebut tidak 

lepas dari banyaknya komunitas-komunitas di kalangan penggemar burung lovebird, 

baik dari segi suara atau warna. Jual beli burung lovebird via internet ini, memiliki 

jangkauan pasar yang cukup luas baik antara kota maupun antar pulau. Hal tersebut 

menimbulkan kekhawatiran terdapat resiko saat bertransaksi. Sehingga muncul 

inisiasi di komunitas-komunitas tersebut untuk menjadikan fasilitas jasa rekening 

bersama sebagai jaminan keamanan dalam transaksi e-commerce. 

Rekening bersama, selanjutnya disingkat rekber, adalah sistem pembayaran 

dalam jual beli barang secara online yang menggunakan fasilitas pihak ketiga 

(penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman 

dan nyaman selama bertransaksi. rekber disini adalah pihak ketiga yang dibutuhkan 

sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara online yang 

bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyaman baik penjual maupun pembeli. 

Sebagai pihak independen atau pihak yang netral yang tidak mempunyai 

keberpihakkan pada salah satu pihak, sejumlah fee akan ditarik sesuai jumlah uang 
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transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara 

penjual dan pembeli
3
. 

Sedangkan menurut konsep dalam ekonomi syariah, Ibnu-Taimiyah 

mengungkapkan bahwa orang yang menjual harus menanggung barang yang di jual-

nya dari semua seginya bahkan jika harganya berkurang. apabila seseorang membeli  

barang yang harganya 1000 dirham kemudian dia mengembalikanya  setelah 

harganya berkurang menjadi 500 dirham, maka dia harus menanggung 500 dirham 

lagi dengan berkurangnya harga barang tersebut, tentu tidak adil apabila orang yang 

menjual tidak menanggung satupun dalam hal ini.
4
 

Rekening bersama sebagai pihak yang ketiga, sangat dibutuhkan karena 

tindak kejahatan penipuan yang marak terjadi di internet. Masalah terjadi jika penjual 

dan pembeli tidak berada dalam satu kota atau bahkan berbeda pulau. Ini adalah celah 

dalam penjualan online. Celah inilah yang akan menyebabkan masalah seperti 

masalah dalam hal penentuan apakah si penjual harus pergi ke kota si pembeli atau 

sebaliknya atau perlunya Cash On Delievery/ COD (perjanjian dengan penjual di 

suatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli 

memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas maka uang diserahkan
5
), atau sistem 

PCB (Pantau Cocok Beli). Keduanya jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan jika 

                                                 
3
 J.Setyaji & Agus.W, Jualan Laris & Beli Aman, cet.1, (Jakarta, Mediakita, 2011 )hlm.43-

45. 
4
 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm.21. 

5
 J.Setyaji & Agus.W, Jualan Laris & Beli Aman ... hlm.43-45. 



 

 

4 

 

menilik biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itulah muncul metode Rekening 

bersama yang menjadi solusi bagi para penggemar burung lovebird. 

Pelaksanaan jual beli secara online yang menggunakan rekening bersama 

dalam transaksinya dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa permasalahan, 

misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah 

harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau 

penjual yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengirimkan produk yang di 

jualnya, tapi tidak melakukan pengiriman. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan 

tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh 

pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. 

Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber yang banyak 

digunakan pada saat ini. Rekening bersama hadir pada tahun 2006 ketika jual-beli 

secara online di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. 

Pemilik jasa Rekening bersama bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs 

www.kaskus.co.id. Seorang Rekening bersama bisa menangani transaksi mulai dari 

puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dan rekbers memperoleh fee tergantung 

besar transaksi pelanggannya. 

Permasalahan yang muncul adalah pembayaran fee ketika terjadi pembatalan 

jual beli karena barang yang di kirim tidak sesuai/rusak maka timbulah pertanyaan 

siapa yang harus menanggung dan siapa yang berhak menerima. Dalam transaksi 

yang batal ini terjadi pemotongan uang jaminan atau uang tidak kembali secara utuh 

kepada pembeli. Dalam peraturan jual beli kewajiban penjual harus memberi 
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kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
6
 

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat 

sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka 

perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU-ITE) mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik 

adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan 

usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelanggara sistem elektronik secara 

andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik 

sebagaimana mestinya. 

Jika melihat dua peraturan diatas, harus ada upaya ekstra dalam 

melaksanakan aturan-aturan tersebut. Masalah atau pelanggaran terhadap aturan-

aturan ini mungkin terjadi karena untuk mengawasi kegiatan jual beli melalui media 

internet ini tidak mudah. 

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rasulullah tidak lepas dari 

kegiatan bisnis. Sebagai nabi terakhir, peran Rasulullah SAW sangatlah sempurna, 

tidak hanya sebagai negarawan, tetapi juga sebagai pemimpin umat dan penyebar 

agama. Ini bisa kita lihat betapa banyaknya ajaran yang akan kita temukan seputar 
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kehidupan beliau sejak anak-anak hingga dewasa. Bisa dikatakan, tidak ada catatan 

kehidupan yang begitu lengkap tentang seorang nabi, kecuali hanya nabi Muhammad 

SAW. Dari banyaknya fragmen kehidupan Rasulullah, ternyata yang kurang 

mendapat ulasan yakni karir beliau sebagai saudagar, pebisnis, entrepreneur. Seperti 

kita ketahui perilaku Rasulullah dalam berbisnis patut kita contoh, atribut Al-Amin 

yang disandangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak datang begitu saja. 

Perilaku kebersahajaan dalam berbisnis telah membentuk trust, kredibilitas, dan 

kapabilitasnya. Perilaku itulah yang membuat banyak orang tertarik dan selalu rindu 

untuk berbisnis dengan beliau.
7
 

Konsep yang dijalankan Rasulullah dalam berbisnis adalah apa yang disebut 

dengan Value driven, artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari 

pelanggan. Value driven
8
 juga erat hubunganya dengan apa yang disebut relationship 

marketing, yaitu berusaha menjali hubungan erat antara pedagan, produsen dengan 

pelanggan. Rasulullah SAW sangat mengedepankan nilai moral daam berbisnis tidak 

lain hanya untuk memuaskan pembeli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan 

dalam Al-Qur‟an, salah satu surat An-Nisa ayat: 29. 

                            

                       

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

                                                 
7
 Chairul Tanjung & Ma‟ruf Amin, Budaya Bisnis, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014, 

hlm. 66. 
8
 Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm.21. 



 

 

7 

 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
9
  

Rekening bersama (KLI-PVJ) ini di kelola oleh Martyn Airlangga, Cara 

Menggunakan rekber ini dengan memakai BlackBerry Messanger atau Whatsapp 

untuk mempermudah dalam membuat multichat antara penjual, pembeli dan 

pemegang rekber. Setelah membuat multichat, pengelola rekber biasanya mengirim 

cara dan nomer rekening si pengelola rekber. Setalah uang dikirim oleh pembeli ke 

rekening pengelola rekber, Pengelola rekber akan mengkonfirmasi di dalam group 

bahwa pengelola rekber tersebut sudah menerima uang dari pembeli. Setelah itu, 

penjual akan mengirim burung tersebut ke pihak pembeli, selanjutnya setelah burung 

lovebird diterima pembeli, pembeli akan menkonfirmasi bahwa burung tersebut 

sudah sampai dan sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya bahwa burung 

tersebut sehat dan tidak cacat. 

Pembentukan rekening bersama didasarkan pada niat baik sebagai perantara 

untuk mencegah terjadinya penipuan, hal tersebut menghindari agar salah satu pihak 

yang bertransaksi tidak terdzolimi. Sampai saat ini, belum ada penelitian lebih lanjut 

ataupun peraturan tentang rekber yang ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi 

syariah. Padahal dapat dipastikan, pengguna dari jasa Rekber tersebut mayoritas 

adalah umat Islam. 
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 Muhammad Sohib Tohir dkk, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, An-Nisa ayat (29), 

(Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2014), hlm. 83. 
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Penulis berpendapat perlu dilakukan penelitian tentang hukum rekber dan 

sistem pembayaran fee rekber ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. 

Dikarenakan hal tersebut penting dan menyangkut hajat orang banyak. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Rekening Bersanma Komunitas Lovebird 

Indonesia Paris Van Java Bandung (REKBER KLI-PVJ) Dalam Jual Beli Online. 

B. Rumusan Masalah 

Rekening Bersama merupakan suatu hal yang baru dalam sistem transaksi 

jual beli. Sistem ini menggunakan media online untuk mempermudah transaksi 

antara pihak penjual dam pembeli dalam pengelolanya. Pada pelaksanaanya, 

pengelola rekber di Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung ini 

memiliki ketentuan dalam penentuan fee dan pembayaran fee saat batalnya transaksi 

jual beli karena barang yang dikirim tidak sesuai/cacat. 

 Berdasarkan uraian singkat yang telah dijabarkan diatas maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:   

1. Apa akad dalam rekening bersama di Komunitas Lovebird Indonesia Paris 

Van Java Bandung (Rekber KLI-PVJ) ? 

2. Bagaimana keuntungan dan kerugian pada rekening bersama di Komunitas 

Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung (Rekber KLI-PVJ) ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pembiayaan fee pada 

transaksi di rekening bersama di Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van 

Java Bandung (Rekber KLI-PVJ) pada transaksi jual beli online ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya 

penelitian ini, pengetahuan tentang jasa rekening bersama Komunitas Lovebird 

Indonesia Paris Van Java Bandung pada transaksi jual beli online dalam tinjauan  

hukum ekonomi Syariah  dapat bertambah. Penelitian ini berguna untuk:  

1. Untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan dalam transaksi pada 

Rekening bersama Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung 

(Rekber KLI-PVJ). 

2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian menggunakan Rekening 

bersama di Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java  Bandung (Rekber 

KLI-PVJ). 

3. Untuk mengetahui tinjuan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan fee 

pada transaksi Rekening bersama di Komunitas Lovebird Indonesia Paris 

Van Java  Bandung (Rekber KLI-PVJ) pada transaksi jual beli online. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna baik 

untuk pribadi penulis, masyarakat umum, dan para pengguna Rekening Bersama 
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Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung. Adapun kegunaan yang 

diharapkan adalah : 

1. Kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk 

memperluas wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang Hukum 

Ekonomi Syariah khususnya untuk transaksi pada rekening bersama 

Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung. 

2. Kegunaan Praktis, diaharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu referensi untuk masyarakat umum, pengguna rekening bersama, 

penjual dan pembeli dalam menjalalankan kegiatan usaha yang tidak 

betentangan dengan prinsip syariah.   

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan penulis terhadap penelitian 

yang dilakukan terdahulu yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis sebagai berikut : 

Pertama, skripsi yang di tulis oleh  Muhammad Isa Abdil aziz Yanatama, 

mahasiswa UNIKOM pada tahun 2010 yang berjudul Tinjauan Hukum Mengenai 

Transaksi Pembayaran Melalui Perantara atau Pihak Ketiga secara Online 

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang   Perbankan.
10

 Skripsi ini membahas 
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mengenai kepentingan para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban 

yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Pengaturan mengenai hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam pelaksanaan transaksi secara online. 

Dari hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, ditemukan kesimpulan 

bahwa transaksi secara online dengan menggunakan rekening bersama merupakan 

kegiatan perbankan yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga yang 

membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online yang dilakukan bank untuk 

memenuhi kegiatan usaha bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Sedangkan 

upaya perlindungan konsumen dalam transaksi secara elektronik berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur 

dalam Pasal 1 angka 3 yang memberikan kedudukan yang sama antara pelaku usaha 

dan konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen, juga para pihak harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6 

dan 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan muhammad isa abdil aziz yanatama 

dan yang akan peneliti lakukan adalah, Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama dalam 

skripsinya di tinjau hukum mengenai transaksi pembayaran melalui perantara atau 
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pihak ketiga secara online dan dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen juncto undang-undang nomor 10 tahun 1998 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang   perbankan 

sedangkan penulis meninjau mengenai transaksi pembayaran melalui perantara  atau 

pihak ketiga secara online ditinjauan dari hukum ekonomi syariah.  

Kedua, Skripsi dari May Mustika Humaira, yang membahas tentang 

rekening bersama dalam jual beli online oleh May Mustika Humaira, UIN JOGJA 

(2014) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam 

Transaksi Jual Beli Online
11

. Dari skripsi ini didapat kesimpulan bahwa apabila 

transaksi jual beli online dengan menggunakan rekber dijalankan sesuai dengan 

hukum Islam dengan cara baik penjual maupun pembeli mempunyai sikap jujur, 

amanah, tidak menipu, menepati janji, tidak melupakan akhirat mempunyai dan akad 

yang sesuai syariat islam, dilihat berdasarkan Istishlah maka transaksi jual beli online 

dengan menggunakan rekber dinyatakan sebagai suatu hal yang halal. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sebuah media untuk menambah pemahaman tentang rekber 

baik bagi pelaku rekber agar akad yang dilaksanakan dalam transaksi sesuai dengan 

hukum islam dan bagi pemakai agar dikemudian hari tidak terjadi keragu-raguan 

dalam penggunaan rekening bersama. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan May Mustika Humaira dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah objek yang diteliti, peneliti akan 
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meneliti dalam Rekening Bersama Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java 

Bandung, sedangkan May Mustika Humaira meneliti pada Rekening Bersama Toko 

Online. 

 

 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan setiap transaksi, secara garis besar terdapat 2 (dua) akad 

yaitu akad tabarru (kebaikan) dan akad tijarah (perniagaan). Akad tabarru 

merupakan transaksi yang tidak berorientasi pada profit atau keuntungan materi. 

Dalam akad tabarru jenis transaksinya adalah qardh, rahn, hawalah, wakalah, 

kafalah, hibah dan juga wakaf. 

Akad tijarah merupakan transaksi yang mencari keuntungan atau profit. 

Dalam akad tijarah jenis transaksi yang dipakai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. NCC (Natural Certainty Contract), transaksi yang tergabung dapat 

dilakukan dengan teori pertukaran. Jenis transaksi yang termasuk dalam 

NCC yaitu: jual-beli (ba’i), ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) 

dan barter.
12
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2. NUC (Natural Uncertainty Contract), jenis transaksi yang digunakan 

adalah Murkhbarah, muzaraah, musaqah dan Musyarakah. 

Dalam hal ini salah satu yang akan dibahas yaitu mengenai akad Ijarah. 

Karena akad tersebut adalah akad yang digunakan dalam transaksi di rekening 

bersama. Akad ijarah termasuk dalam akad tijarah. 

Pengupahan dalam hukum islam termasuk ke dalam Ijarah al-amal. Upah 

dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan 

mediasi mencari harta.
13

 Dalam Al-Quran, besar minimal gaji memang tidak 

disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT 

mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji 

karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam hukum islam harus 

ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha yang di dasarkan 

pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah 

minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan 

dari upah. 

Upah yang adil sebenernya merupakan upah yang mengacu pada jasa dari 

pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang 

diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya 

upah bekerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan 

upah atau imbalan, islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi 

                                                 
13

 Abdullah Abdul Husain At-tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip,Dasar, dan Tujuan, Cet, ke-1 
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penerapanya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Quran 

dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, 

kelayakan, dan kebijakan, diantaranya:
14

 

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang 

diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat 

dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama 

dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang 

sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan 

kondisi keluarganya. 

2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji 

seimbang dengan jasa yang diberikan , tanpa dipengaruhi hukum penawaran 

dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha. 

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok 

pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup 

layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata. 

1) Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan 

untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. 

Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu: 
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a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali ditentukan 

lain dalam Al-Quran dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah 

diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi hubungan 

kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat. 

b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur 

paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak unsur 

paksaan. 

c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat atau 

menghindari madharat dalam hidup masayarakat. Pada prinsip bini, 

hubungan kerja anatar pengusaha, denga adanya keryawan yang bekerja 

ditempatnya, maka usaha yang dijalankanakan tetap bertahan dan maju. 

Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagaitambahan 

pemasukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun 

mendapatkan pengalaman kerja. 

d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-

unsur penganiayaan , unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.
15

 

Prinsip-prinsip diatas ditambah beberapa asas muamalat oleh juhaya 

S.Praja, yaitu: 

1. Asas Taba’dulul mana’fi’ 

                                                 
15
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Asas Taba’dulul mana’fi’ berarti bahwa segala bentuk  kegiatan 

muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi 

pihak-pihak yang terlibat.  

Asas Taba’dulul mana’fi’ adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan 

dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segla yang dilangit dan 

bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dengan demikian, 

manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta 

yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak 

memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang pemilikan didasrkan atas 

firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 17 yaitu: 

                           

                               

                                   

    

. 

Artinya: “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 

„Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam‟. Katakanlah: 

„Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak 

Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu 

beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi 

kesemuanya?‟. Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa 

yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. 

Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
16
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2. Asas Pemerataaan  

Asas Pemerataaan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 

muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir 

orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara 

masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka 

dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.
17

Selain itu, dihalalkannya 

bentuk-bentuk pemindahan harta engan cara yang sah, seperti: jual-beli, 

sewa-menyewa, dsb. Asas ini merupkan pelaksanaan firman Allah SWT 

dalam Q.S. Al-Hasyr [59] : 7, yaitu: 

                               

                             

                            

 

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” 
18

 

 

3. Asas antaradhin  

                                                 
17

 Asas-asas Muamalah dalam Islam, http://faturjpr.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-

muamalah-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul: 14.00 WIB. 
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Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk 

muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan 

masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu 

bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima 

dan atau menyerahkan harta yag dijadikan obyek perikatan dan bentuk 

muamalat lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam Al-

Quran Surat Al-Baqarah [2] : 282 dan Q.S. al-An‟am [6] : 125. 

a. Q.S. Al-Baqarah [2] : 282. 

                               

                               

                                     

                            

                          

                         

                              

                          

                          

                               

            

 



 

 

20 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskanya. Dan hendaklah seorang penulis dianatara kamu 

menuliskanya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkanya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada huangnya. Jika yang 

berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaany) atau dia sendiri tak 

mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan 

jujur. Dan persaksikanlah ddengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). Jika tak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempua dari saksi-saksi yang  kamu ridhai, supaya 

jika seseorang lupa maka seorang mengingatkanya. Jangalah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ; dan 

janganlah kamu jemu menuls hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil  dari sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu‟amalahmu itu), kecuali jika 

mu‟amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, 

maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

betaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui 

segala sesuatu. 
19

 

b. Q.S. al-An‟am [6] : 125 
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Artinya: “Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan 

kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk 

agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, 

niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia 

sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-

orang yang tidak beriman.”
20

 

 

4.  Asas Adamul Gharar 

Asas adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak 

boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah 

satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan 

hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu 

transaksi. Asas ini adalah kelanjutan dari asas an taradin.  

5. Asas alibirr wa at-taqwa 

Asas ini metekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori 

suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan perukaran manfaaf 

itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia 

untuk kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai macamnya. jadi, apabila 

suatu transaksi muamalat bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan 

dan ketaqwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum islam.semua bentuk 

muamalat baik dalam bentuk saling suka sama suka atau dalam bentuk 

kerja sama lain sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan 

tetapi tidak dalam rangka al-birr wa taqwa maka terlarang. Dalam hal ini, 

pengusaha dan karyawan mempunyai hubungankerja yang baik. 
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6. Asas musyarakah
21

 

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat 

merupakan musyarakah, yakni kerjasama anatar pihak yang saling 

menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi 

keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja sama itu harus melibatkan 

semua secara luas yang harus ikut mersaksan kemanfaatanya. 

Ijarah al-amal tidak terlepas dari unsur upah (ujrah). Upah dapat menjadi 

sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan 

mediasi mencari harta.
22

 Dalam Al-Quran, besar minimal gaji memang 

tidak disebutkan atau7 tidak dintentukan secara terperinci, tetapi secara 

tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaaan) 

untuk membayar gaji karyawan yang dikerjakannya. Sedangkan besaran 

gaji dalam islam harus ditetapkan melalui kesepakan anatar karyawan dan 

pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan 

perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau 

buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. 

Tingtkat upah minimum dapat dipahami dari firman Allah dalam surat 

Thaha [20]: 118-119 : 
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Artinya :  Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan 

telanjang  Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) 

akan ditimpa panas matahari di dalamnya.
23

 

 

Ayat tersebut menjaskan bahwa upah diberikan sesuai dengan 

pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Upah tersebut diukur dari kebutuhan para 

pokok pekerja. Islam juga menjelaskan bahwa upah tersebut diberikan secara 

adil. 

Sebagaimana tentang prinsip keadilan Firman Allah SWT surat Al-Jatsiyah [45]: 

22 : 

                           

         

Artinya : “ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 

dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka 

tidak akan dirugikan.” 
24

 

 

 Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak 

saling menganiaya atau merugikan anatar satu dengan yang lainya. Allah SWt 

juga memerintahkan manusia agar bersikap adil dan berbuat kebijakan/kebaikan, 

memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji. Seperti  yang 

dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nahl [16]: 90 :  

                         

                           

                                                 
23
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 
25

 

 

Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan. 

Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar memberikan kepada orang lain 

sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadiloan tidak 

terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.  

 Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal mengupah karena 

dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu 

diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, diantaranya: 

a. Sistem pembayarn upah menurut jangka waktu tertentu, yaitu sistem 

diperjanjikan sebelumnya. Mislanya, upah jam-jaman, per-bulan, per-

minggu, per-hari, dan per-jam. 

b. Sistem pembayaran upah yang pembaranya diberikan sekelompok buruh 

yang pembayaranya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang 

selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri. 

c. Sistem pembayaran upah pemufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang 

pembayaranya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutanya 

akan dibagikan diantara mereka sendiri. 

d. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah didasarkan 

pada keadaan pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha bersangkutan. 
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e. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang 

memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan 

atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima. 

f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan 

pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan 

, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.
26

 

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah 

dan juga bukan komponen upah.  Komponen upah terdirib dari:
27

 

a) Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menuirut tingkat 

atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. 

b) Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan 

yang diberikan secara tahap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan 

bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, 

makan, transaport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan 

dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa 

mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan 

dibayarnya upah pokok. 

c) Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan buruh dan diberikansecara tidak tetap bagi buruh 

dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaaan dengan pembayaran upah 

pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya. 
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Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik 

dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak 

lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak yang 

lainya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaanya dal hukum islam. 

Hak-hak dan keajiban adalah dua sisi yang saling berhubngan timbal 

balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi 

pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak 

lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaanya dalam hukum 

islam. 

Hak-hak dan kewajiban para pekerja hendaklah jelas agar para pekerja 

menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan dapat dilakukan 

pengawasan terhadap pekerja. Adapun hak-hak pekerja atau ajir. 

a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati 

kehidupan yang layak. 

b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika 

suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka 

dia harus diberi bantuan dakam bentuk berasatau modal yang lebih banyak 

atau keduanya. 

c. Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya 

pengobatan yang sesuai saat itu. 

d. Penentuan layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi pekerja. 

e. Para majikian harus didorong menegluarkan shodaqohnya (sumbangan 

sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anaknya. 
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f. Mereka harsu membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang 

berasal ari dana zakat. 

g. Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam 

pekerjaan. 

h. Barang-barang yang dimuat dalam pabrik harus diberikan kepada mereka 

secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah. 

i. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan 
28

dan 

efesiensi kerja para karyawan tidak terganggu 

j. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan jika 

mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengunakan 

pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau 

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. 

Penelitian kualitatif hanya mempersoalkan dua aspek, yaitu pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah naturalistik, sedang upaya dan tujuannya 

adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus.  
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2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian, data-data yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Data berupa hasil wawancara dan naskah akademis mengenai akad dalam 

Rekening bersama di Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java 

Bandung (Rekber KLI-PVJ). 

b. Data berupa hasil wawancara dan naskah akademis mengenai keuntungan 

dan kerugian pada Rekening bersama di Komunitas Lovebird Indonesia 

Paris Van Java Bandung (Rekber KLI-PVJ). 

c. Data berupa hasil naskah akademis mengenai tinjauan Rekening bersama 

di Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung (Rekber KLI-

PVJ).. 

Data-data diatas dikumpulkan dan diklasifikasikan baik data primer maupun 

data sekunder, kemudian data tersebut digolongkan sebagai suatu peristiwa 

hukum dan dianalisis melalui penelusuran sesuai dengan metode penelitian 

yang digunakan. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan dan penulisan penelitian 

ini berasal: 
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a. Data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan yang disampaikan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal 

ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenan dengan variable yang 

diteliti. Sumber data yang diperoleh dari selaku  pemegang jasa rekening 

bersama Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung itu sendiri 

dan para pelaku pengguna rekber KLI-PVJ. 

b. Data Sekunder, yaitu sumber data dimana data sekunder bisa didapatkan. Di 

antara sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku, majalah dan 

sumeber lain yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta 

group facebook yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Wawancara,  yaitu  merupakan  proses  pengumpulan  data  yang  dilakukan 

melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang 

dalam berpendapat mengenai usaha hotel syariah. Pihak tersebut adalah 

Ketua Komunitas Lovebird Indonesia Paris Van Java Bandung.. 

b. Studi   Kepustakaan   yaitu   merupakan   teknik   pengumpulan   data   yang 

berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji 

literatur-literatur yang berhubungan dengan Rekening Bersama. 
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c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa. Dokumen dapat berbetuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengambilan 

data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas 

atau arsip dari dokumen perjanjian antara penjual dan pembeli yang 

menggunakan jasa Rekening Bersama Komunitas Lovebird Indonesia Paris 

Van Java Bandung 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Data  yang  telah  terkumpul  selanjutnya  di  analisis  melalui  beberapa 

tahapan, diantaranya: 

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari wawancara; 

b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian; 

c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran; 

d. Menganalisis hasil penafsiran data yang terpilih sesuai dengan tujuan 

penelitian; 

e. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah 

dianalisis. 

 


