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Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana tanggung jawab petugas 
parkir ketika kendaraan hilang di parkiran RS. Bahteramas? 2.) Bagaimana upaya pihak 
parkiran RS. Bahteramas untuk melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan 
diparkiran RS. Bahteramas? 3.) Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap penanggung 
resiko kehilangan kendaraan di tempat parkir? 

Tujuan penelitian ini adalah 1.) untuk mengetahui tanggung jawab petugas parkir 
ketika kendaraan hilang di perkiran RS. Bahteramas  2.) untuk mengetahui upaya pihak 
parkiran RS. Bahteramas dalam melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan 
di parkiran RS. Bahteramas 3.) untuk mrngrtahui tinjauan Hukum Islam terhadap 
penanggung resiko kehilangan kendaraan di tempat parkir. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripstif kualitatif, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan secar sistematis, factual dan akurat mengenai sifat tertentu 
sesuai yan peneliti dapatkan. Penelitian ini bersifat field research. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini di peroleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya 
dilanjutkan teknik analisis data dengan reduksi data, display data, data verifikasi data. Dan 
dilanjutkan dengan uji keabsahan data. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 1.)petugas parkir harus bertanggung 
jawab ketika kendaraan yang sedang parkir milik pengguna jasa parkir tersebut hilang,dan 
memenuhi unsur-unsur kesalahan atau kelalaian dari petugas parkir dalam menjaga area 
parkir, maka petugas yang bersangkutan dapat di mintai pertanggung jawaban berupa ganti 
kerugian meskipun petugas parkir tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian 
meskipun petugas parkir tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian dengan alas 
an tidak ada karcis tanda masuk atau aturan yang tertera. 2.)Adapun upaya yang dapat 
dilakukan oleh pihak pengelola parkir RS. Bahteramas untuk melindungi pengguna jasa 
parkir yang kehilangan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan ganti rugi kepada 
pihak yang kehilangan dengan syarat dan ketentuan yang tertera pada surat edaran parkir. 
3.)Adapun tinjauan Hukum Islam bahwa sudah dijelaskan jika orang yang menerima titipan 
mengakunbahwa benda-benda titipan telah rusak atau hilang tanpa adanya unsure 
kesengajaan darinya maka ia harus bersumpahsupaya perkataannya itu kuat menurut Hukum 
Islam. 
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