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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis dan 

pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Usaha rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya yang dimiliki oleh 

Bapak Anam adalah usaha sewa-menyewa mobil. Harga sewa mobil 

sebesar Rp. 300.000,- selama 24 jam dan menyediakan sewa mobil dengan 

sopir maupun tanpa sopir. Dalam prakteknya, usaha rental mobil ini 

memberlakukan perpanjangan sewa selama 12 jam secara sepihak apabila 

penyewa terlambat mengembalikan mobil lebih dari 3 jam dari waktu yang 

telah ditetapkan. Namun pihak pemilik rental tidak memberitahukan akan 

adanya perpanjangan sewa kepada penyewa. Jadi perpanjangan sewa yang 

dilakukan oleh pihak pemilik rental tidak dilakukan di awal akad ketika 

menyewa mobil. 

2. Pada hakekatnya akad dinyatakan sah dengan ijab qabul. Perjanjian dan 

perikatan dalam konteks fiqh muamalah disebut akad. Perjanjian sewa-

menyewa yang berlangsung antar sesama adalah persoalan yang 

berdasarkan pada kerelaan jiwa (antaro>dlin) yang diketahui lantaran 

tersembunyi. Dan dalam kasus ini perpanjangan sewa secara sepihak di 
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persewaan mobil ini, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik 

persewaan mobil dengan pihak penyewa, hanya ketika si penyewa 

terlambat mengembalilkan 3 jam dari batas waktu pengembalian barang 

sewaan, pihak persewaan langsung memperpanjang penyewaan kepada si 

penyewa selama 12 jam yaitu berupa uang sewa Rp. 200.000. Hal ini 

secara tidak langsung membuat suatu tindakan tanpa ada persetujuan 

kedua belah pihak yang telah menciderai salah satu syarat dalam hal sewa 

menyewa yaitu kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi. Kasus yang 

terjadi sangat tidak diperbolehkan karena secara syariat Islam ada suatu 

transaksi diluar akad perjanjian sewa menyewa yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan kerugian baik bagi penyewa ataupun pemberi sewa. 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis di tempat rental mobil Semut jalan Stasiun Kota Surabaya yang 

dimiliki oleh Bapak Anam, penulis dapat memberikan saran agar pihak 

pemilik rental dapat menjelaskan tentang adanya perpanjangan sewa apabila 

penyewa terlambat mengembalikan mobil lebih dari 3 jam dari waktu yang 

telah ditentukan dan memberikan pelayanan yang lebih baik demi kepuasan 

konsumen. 

 


