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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan 

beberapa pihak yang terlibat pada penerapan uang muka dalam sewa-

menyewa mobil pada usaha Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates 

Kabupaten Sampang Madura, sebagai upaya mengumpulkan data lapangan 

maka bisa disimpulkan analisis dengan metode induktif antara lain: 

1. Pelaksanaan Praktek sewa mobil dengan memakai uang muka yang 

terjadi pada usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuates Sampang 

Madura adalah melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu  

sebelum memakainya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang 

muka sepertiga atau setengah dari total biaya tersebut. Dan pihak 

penyewa dikenai uang denda jika membatalkan perjanjian sewa 

ditengah-tengah proses perjanjian persewaan mobil meskipun tidak ada 

perjanjian kedua belah pihak sebelumnya. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa-

menyewa mobil adalah tidak sah dengan pertimbangan bahwa Allah 

SWT melarang segala urusan yang mendolimi atau membuat aniaya 

kepada orang lain. Yaitu adanya pemaksaan dan tidak adanya perjanjian 

kesepakatan antara kedua belah pihak dalam proses sewa-menyewa 

tersebut.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penyususn lakukan terhadap 

penerapan uang muka dalam sewa mobil pada usaha Transportasi Maju Jaya 

di Banyuates Sampang Madura maka penyusun ingin memberikan saran 

yaitu:  

1. Pemilik usaha sewa mobil Transportasi Maju Jaya di Banyuates 

Sampang Madura perlu memperhatikan kejelasan dan tindak lanjut dari 

uang muka yang dibayarkan oleh calon penyewa mobil. 

2. Pemilik usaha sewa mobil Transportasi Maju Jaya di Banyuates 

Sampang Madura tidak boleh mematok uang muka terlalu tinggi. 

3. Pemilik usaha sewa mobil Transportasi Maju Jaya Kecamatan 

Banyuates Kabupaten Sampang Madura tidak boleh memaksa atau 

menekan calon penyewa saat melangsungkan akad sewa-menyewa. 

4. Pemilik usaha sewa mobil Transportasi Maju Jaya di Banyuates 

Sampang Madura harus selektif dalam memilih calon penyewa bukan 

berdasarkan kesanggupan dalam membayar saja namun secara latar 

belakang juga perlu untuk diperhatikan. 

5. Calon penyewa mobil di Transportasi Maju Jaya di Banyuates Sampang 

Madura lebih baik tidak laangsung membayar uang muka namun 

memberi batas waktu sampai sore atau melepas pilihan tersebut jika 

memang lebih baik menyewa mobil yang lain. 

 


