
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, terlebih dahulu akan diuraikan arti dari beberapa istilah yang ada 

dalam judul skripsi “makelar mobil dalam perspektif hukum islam” (Studi di 

Showroom Sultan Haji Motor Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton 

Kota Bandar lampung). Uraian beberapa istilah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan 

barang  orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan. Dengan 

kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan terlaksananya jual beli.
1
  

Perspektif adalah meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah 

menyelidiki dan mempelajari).
2
  

Hukum Islam adalah:”Hukum yang bersumber pada nilai-nilai 

keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam. Bentuk hukumnya dapat 

berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya”. 

Maksudnya Hukum Islam adalah suatu peraturan-pertauran atau ketetapan 

yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi 

ummat muslim.  

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi 

ini adalah sebuah kajian yang berfokus pada transaksi jual beli mobil melalui 
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makelar pada showroom sultan haji motor dan praktek makelar mobil yang 

ada di showroom sultan haji motor menurut Hukum Islam (ketetapan Allah 

SWT). 

B. Alasan Memilih Judul  

1. Alasan Objektif 

a. Di zaman yang modern saat ini banyak cara yang dilakukan oleh 

masyarakat atau manusia dalam menjalankan bisnis atau jual-beli 

menggunakan makelar atau perantara seperti halnya yang ada di 

showroom sultan haji motor  

b. Secara normatif (teoritis) jual-beli objeknya adalah benda yang akan di 

perjualbelikan atau di transaksikan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Ingin mengetahui bagaimana praktik jual-beli mobil melalui makelar di 

showroom sultan haji motor.  

b. Bahwa judul skripsi tersebut sesuai disiplin ilmu yang penulis pelajari  

sebagai mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah 

Jurusan Mu’amalah. 

c. Bahwa referensi yang terkait dengan jual-beli tersedia di perpustakaan 

Fakultas Syari’ah sehingga memungkinkan penulis untuk meneliti dan 

mengkaji permasalahan ini. 
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C. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah suatu ajaran dan jalan hidup yang utuh dan terpadu 

(comprehensive way of life). Yang memberikan panduan yang dinamis dan 

lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.
3
  

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya 

permasalahan dalam kegiatan muamalat pada zaman sekarang. Tetapi yang di 

harapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak 

memahami prinsip- prinsip dasar hukum Islam yang mempunyai tujuan yang 

umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al Qur’an 

dan Sunnah. 

Pada umumnya banyak yang mengabaikan dan melalaikan aspek jual 

beli menurut Islam, sehingga tidak meperdulikan sesuatu yang diperbolehkan 

dan tidak diperbolehkan, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat 

dan keuntungan yang didapat semakin banyak. Sebagaimana diketahui jual 

beli berlangsung dengan adannya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat sah 

lainnya.  

Islam menperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia 

membutuhkannya. Tidak semua manusia memilki keahlian di bidang bisnis 

atau pemasaran, selain itu tidak sedikit seseorang yang sibuk dengan 

pekerjaannya, dan segala urusannya secara pribadi. Membutuhkan bantuan  

orang lain sebagai wakil dari dirinya yaitu orang yang menjalankan usaha 

sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk 

melaksanakan transaksi jual beli. Dalam kitab Tajul-Arus yang dikutip dalam 
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bukunya Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar disebutkan : “ yaitu orang 

yang disebut sebagai petunjuk : ia menunjukan pembeli mengenai komoditi 

(barang), dan menunjukan kepada penjual patokan harga.
4
  

Dalam hal ini praktek makelar yang ada di showroom sultan haji motor 

kelurahan sepang jaya kecamatan kedaton Bandar lampung, makelar 

mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (mobil), seperti menerima 

pesan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negoisasi 

transaksi penjualan mobil.  

Dalam praktek kerja dari seorang makelar di lapangan banyak berbagai 

bentuk cara, seperti penambahan harga barang tanpa sepengetahuan kedua 

belah pihak, menutupi cacat dan mencari keuntungan berlebihan sehingga 

makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan 

keuntungan  dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak 

bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi. 

Berangkat dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian demi mengetahui pandangan hukum Islam dan praktek makelar 

yang ada di Showroom Sultan Haji Motor Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung.  

D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul suatu permasalahan 

karena dalam bisnis atau jual beli tersebut terdapat unsur ketidak pastian 

mengenai pembagian hasil keuntungan atau laba dan terdapat kecurangan 
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serta menyembunyikan kecacatan pada barang maka timbulah permasalahn 

yaitu: 

1. Bagaimana praktek makelar dalam jual beli mobil di Showroom Sultan 

Haji? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek makelar jual beli 

mobil pada Showroom Sultan Haji? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktek berlangsungnya jual beli mobil melalui makelar 

pada Showroom Sultan Motor Haji Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek 

jual beli mobil melalui makelar pada Showroom Sultan Haji Motor 

Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskriptifkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti 

sedangkan sifat dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik dalam sebagai sumber 

data lansung. Sifat penelitian yang penulis lakukan adalah studi kasus 

penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai 

pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti 

berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena 
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dalam suatu keadaan alamiah. Adapun lokasi penelitian yaitu di Showroom 

Sultan Haji Motor Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung. Dengan objek penelitian praktik jual beli mobil melalui jasa 

makelar di showroom Sultan Haji Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung 

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan Deskriptif, adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
5
 

3. Sumber Data  

 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
6
 

Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi (population 

research), maka dalam menentukan responden penulis berpegang pada 

pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: Apabila subyeknya kurang dari 

seratus, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

lebih. 

4. Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk  

mendapatkan data, metode yang digunakan antarannya:  
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1. Penelitian lapangan 

Metode penelitian lapangan disebut juga Field Research yaitu:”suatu 

penelitian yang dilakukan dilapangan terjadinya gejala-gejala tersebut”.
7
 

Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung ke Showroom 

Sultan Haji Motor Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung. Dalam mengangkat data dari lapangan digunakan  metode 

sebagai berikut: 

a. Wawancara ( Bebas Terpimpin )  

Yaitu teknik tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara yang digunakan dalam metode kualitatif 

cenderung tidak formal atau tidak terstruktur, dimana percakapan itu 

mengalir begitu saja tidak sesuai dengan konsep wawancara. Bersifat 

mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh 

penelitinnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari 

narasumbernya, narasumber yang dimaksud dalam kegiatan penelitian 

ini adalah makelar, para pengguna jasa makelar dan pembeli. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
8
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5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode 

tersendiri. Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. 

Pendekatan Deduktif merupakan produser yang berpangkal pada suatu 

pristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan 

berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih 

khusus. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


