
   9 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 
 Relevansi merupakan hubungan atau keselarasan antara dua atau lebih dari objek tertentu, dalam hal ini penulis berusaha menganalisis keselarasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari beberapa tulisan yang telah dibaca, peneliti mendapatkan tiga penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 1. Judul skripsi” Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang penyelanggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Robitha Zully Dwi Pamungkas Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2017. Melakukan penelitian perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di daerah Yogyakarta. Dengan rumusan masalah ialah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan perlindungan hukum.1 2. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab pengelola jasa perparkiran (Studi pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No 18 tahun 2009 tentang penyelanggaraan perparkiran)” yang di tulis oleh Buyun Ari Rusandi. Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang akan di teliti oleh penyusun adalah dari segi Hukum Islam. Letak perbedaan antara karya tersebut dengan yang akan penyusun teliti adalah karya tersebut adalah lebih kepada tanggung jawab kepada pengelola jasa parkir dilihat dari peraturan daerah Kota Yogyakarta                                                            1 Robitha Zully Dwi Pamungkas” Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut 

peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang penyelanggaraan perparkiran, skripsi sarjana univversitas islam negeri sunan kalijaga 2017. 



10    No. 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran, sedangkan penyusun mengenai penanggung resiko kehilangan kendaraan di tempat parkir.2 3. Judul skripsi “tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap kontrak baku pada jasa pelayanan parkir (studi kasus di kota langsa)” yang ditulis oleh Maidiana Putri Fakultas Syariah jurusan Muamalah institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2016. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan kontrak baku pada jasa pelayanan parkir ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana praktik serta tanggung jawab pengelola parkir di Kota Langsa dalam meningkatkan sistem dan manajemen yang baik bagi produsen dan konsumen agar mencegah terjadinya kerugian yang ditimbulkan kemudian hari.3 Penelitian terdahulu ini tentu berbeda dengan penulis akan lakukan sebab persoalan dalam penelitian ini membahas tentang Tanggung jawab petugas parkir apabila terjadi kehilangan serta bagaiamana upaya pihak parkiran RS. Bahteramas dalam melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan dan di tinjau dari Hukum islam tentang kehilangan suatu barang dalam hal menitipkan terhadap resiko yang akan di tanggung.                                                                 2 Buyung Ari Rusandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggung jawab pengelola jasa 
perparkiran (Studi pelaksanaan PERDA Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran) “. Srkripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010 3 Maidiana Putri, tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap kontrak baku pada jasa 
pelayanan parkir (studi kasus di kota langsa), Skripsi sarjana institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2016  



11    B. Memaknai Konsep  

1. Deskripsi perlindungan konsumen  

a. Pengertian Perlindungan Ada dua hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pertama hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen.4 Pengertian perlindungan konsumen diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan definisi sebagai berikut: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.5 Pengertian perlindungan konsumen tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama menikmati keuntungan atau dengan kata lain tidak saling merugikan. Konsumen dalam setiap mengkonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa selain menginginkan kepuasan, sedang pelaku usaha selalu menginginkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hubungan tersebut. Maksud kedua pihak tersebut akan terwujud apabila secara sadar beritikad baik untuk saling memenuhi kewajiban masing-masing. Pemerintah juga secara konsisten                                                            4 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ed.1.Cet.ke II, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2010), h. 101 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, h. 



12    mampu menegakkan hukum secara benar terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. a) Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah: 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 6) Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 7) Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 



13    8) Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. 9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 10) Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 11) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 12) Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 13) Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.6 b) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud                                                            6 Di akses melalui www.hukum online.com/pusatdata. Pada tanggal 2 februari 2018. 



14    pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.7 c) Sanksi Administratif Pasal 60 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. d) Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 61 1) Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
b. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen Prinsip-prinsip yang berlaku pada bidang hukum perlindungan konsumen bukan merupakan sesuatu yang khas ‘hukum perlindungan konsumen’ karena juga diterapkan dalam bidang hukum lain. Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dengan hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin dan teori. Termasuk kelompok ini adalah:                                                             7  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  



15    a) Prinsip let the buyer beware b) Prinsip the due care theory c) prinsip the privity of contract d) prinsip kontrak bukan merupakan syarat. a. Prinsip let the buyer beware Pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat degan ringan berdalih, semua itu karna kalalaian konsumen itu sendiri. b. Prinsip the due care theory Menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Apabila kewajibannya sudah dilaksanakan, maka untuk dapat mempersalahkan pellaku, seseorang harus membuktikan pelaku usaha itu melanggar prisip ke hati hatian. c. Prinsip the privity of contrac Mengatakan pelaku usaha mempunyai kwajiban untuk melindungi konsumen. Tetapi hal itu dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal diluar dari yang telah diperjanjikan. Konsekuensi bagi konsumen, mereka hanya boleh menggugat berdasarkan wanprestasi d. Kontrak baku merupakan syarat, prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan suatu eksistensi suatu hubungan hukum. Meskipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan hanya syarat  berlaku untuk obyek transaksi berupa barang. Selanjutnya kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa. 



16    2. Konsep wadi’ah 

a. Pengertian Wadi’ah (barang titipan) Islam adalah (agama) yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan tidak mempermasalahkan soal waktu, tempat atau tahap-tahap perkembangan dari zaman ke zaman. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia, maka itu Islam mengajarkan umatnya untuk selalu melakukan segala hal yang baik dan bermanfaat kapan saja dan dimana saja. Islam juga mengajarkan cara ber-muamalat yang baik kepada umatnya, salah satunya adalah cara simpan menyimpan harta. Akan tetapi karena terbatasnya waktu, pada kesempatan ini penulis hanya mengulas tentang wadi’ah sebagai berikut:  Pengertian wadi’ah Salah satu prinsip operasional syari’ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah. Dalam bahasa Indonesia disebut‚titipan.8 Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat, percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semat 9 Jadi wadiah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi dengan suatu urusan tabungan yakni paket lebaran. Oleh karena itu, akad wadiah termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.  Secara etimologi wadi’ah berasal dari kata wada’ah asy syai yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai wada’ah asyai karena sesuatu yang ditingga                                                           8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h 1899. 9 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h 49. 



17    lkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi’ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.10 Barang yang dititipkan disebut ida’, orang yang menitipkan barang disebut mudi’ dan orang yang menerima titipan b a r a n g  disebut wadi’. Dengan demikian maka wadi’ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (mudi’) dengan penerima barang titipan (wadi’) untuk menjaga harta atau modal (ida’) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.11 Sedangkan menurut para ulama mendefinisikan w a d i ’ a h , antara lain: a) Malikiyah memberikan definisi, bahwa wadi’ah Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.12 b) Hanafiyah  memberikan definisi bahwa wadi’ah ialah Ibarat seseorang yang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.13 c) Sedangkan  Syafi’iyah berpendapat bahwa wadi’ah ialah Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.14 d) Sedangkan  Hanabilah, wadi’ah diartikan dengan titipan perwakilan   dalam   pemeliharaan   sesuatu   secara   bebas (tabarru’).15 Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa wadi>’ah adalah suatu titipan murni  yang diserahkan oleh pemilik titipan kepada orang yang dipercayai untuk menjaga titipan tersebut agar terhindar dari                                                            10 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1997), 74. 11 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Alvabet, 2003), 27. 12 Abdul Rahman al Jaziri, Kitabul Fiqih ‘ala Mada>habil Arba’a, Juz 3, (Beirut: Darul Kitab al- Ilmiah, t.t.,), 219. 13  Ibid., 220 14  Ibid., 15  Ibid., 



18    kehilangan, kemusnahan, dan kecurian. Wadi’ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.16  Menurut fiqih Syafii wadi’ah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. Wadi’ah (titipan) juga diartikan sebagai harta yang ditinggalkan di sisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa.17 Fiqh Islam prinsip titipan a t a u  s impanan dikenal dengan prinsip wadi’ah. Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (wadi’ah) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.18 Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat wadi’ah Bank Indonesia bab 1, Pasal 1 ayat (5): wadi’ah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.19                                                            16 Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi asy- Syafi’i, Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah, Al-Ihktisar, Juz 2, al-Haramain, 11. 17 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), (Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 229. 18 H.A Djazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, (Majalah al-Ahkam al- Adliyah), (Bandung: Kiblat Press, 2002), 167. 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur    Bank Indonesia, dalam  http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2004/PBI-6- 7-04.pdf, di akses pada 16 Februari 2004. 



19    Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (wadi’ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari’ah.20 Dalam kegiatan perbankan tentunya   yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendakinya. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wadi’ah merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan yang terkait dengan wadi’ah dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya. 
 
b. Hukum Wadi’ah  Wadia’ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam wadi’ah ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong-menolong sesama manusia, disyari’atkan dan dianjurkan dalam Hukum Islam.21 Di antaranya terdapat dalam Q.S an-nisa / 4: 58  

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha mendengar lagi Maha melihat.22 

                                                            20 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT), (Yogyakarta: UUI Press, 2004),  21 Abdul Azis Dahlan Enziklopedi,1899 22 Q.S. An-Nisaa., / 4: 58 



20    Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebutMenurut para mufasir, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci Ka’bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah.       Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat / 2: 283   Terjemahan: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang).  akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia   bertakwa   
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian.dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia 
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.23 Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam melakukan akad wadi’ah haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak adanya penghianata atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.                                                            23 Q.S. Al-Baqarah. / 2: 283 



21    Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat   menjaganya.  Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagaimana mestinya hukumnya haram, karena seolah- olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut. Wadi’ah juga di atur dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang dishahikan oleh syaikh al abani dalam Al Irwaa’ 5/38:  َْن َ��َ�ك	ُ�ْن َ�َ�َك َو�َ َ	َ�ِن اْ�َ	َ�َ� إِ�َ� َ�	أَد� ا�ََ Artinya, Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.".24 Berdasarkan Hadis tersebut dapat disimpulkan Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi.                                                            24 Hadis Rasulullah SAW di Riwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang di Shahikan oleh Syaikh al abani dalam Al Irwa 



22    Wadi’ah juga di atur dalam Ketentuan Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan Wadi’ah yaitu diatur dalam fatwa DSN No.02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut: a.    Bersifat simpanan; b Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan; c.    Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.25  
c. Hukum Menerima wadi’ah Terdapat empat hukum wadi’ah, yaitu sunnah, makruh, wajib dan haram. Hal ini berdasarkan al-qur’an dan al-hadis. Penjelasan masing-masing hukum adalah sebagai berikut. 1. Sunnah Dihukumkan sebagai sunnat, karena wadi’ah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari’atkan dan dianjurkan dalam Islam.26 Berdasarkan alasan tersebut di atas, wadi’ah (barang titipan) adalah amanat dan disunnahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Akan tetapi hukum sunnat tersebut akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena                                                            25 Fatwa     Dewan    Syariah    Nasional    NO:    02/DSNMUI/IV/2000, Tabungan, dalam http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/2%20tabungan.htm, 1 April 2000. 26 Abdul Aziz Dahlan, dkk. Ensiklopedi..., h, 1899.   



23    keadaan terpaksa, misalnya: banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa- peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya. 2. Makruh Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat.27 3. Wajib Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.28 4. Haram Dihukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya.29 Sebagian ulama’ ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi.  Ulama’ tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya. Sedangkan dalam menanggung resiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya, kecuali karena kelengahan.                                                             27 Ibid., 28 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (1976) 315 29 Aliy As’ad Fathul Mu’in Terjemah, Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, t.t,).1143 



24    d. Rukun wadi’ah Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad wadi’ah tidak sah. Wadi’ah mempunyai tiga rukun yang harus dilaksanakan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi’ah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut: 1) Orang yang menitipkan barang (muwaddi’) 2) Orang yang dititip barang (wadi’). 3) Barang yang dititipkan (wadi’ah). 4) Ijab qabul (sighat).30 Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wadi’ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat bukan rukun. 
e. Syarat Wadi’ah Sahnya perjanjian wadi’ah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadi’ah, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad wadi’ah’’baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan b a r a n g . Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum wadi’ah -nya tidak sah.                                                             30 Syekh al-Islam Abi Yahya Zakaria, Fathul Wahab, Juz 2 (t, t, p..t, p., t, t..,), 21 



25     2. Barang titipan   itu   harus jelas dan dapat   dipegang dan dikuasai.31 maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara. 3. Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan  Memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.32                                                           31 M. Ali Hasan Berbagai…, 247-248 32 Ibnu Rusyd, Bidayatul…, 467 



   f.   Sifat Akad Wadi’ah Ulama fikih sepakat bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat  bagi kedua belah pihak yang berakad.  Apabila seseorang dititipi b a r a n g  oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi’ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.33 Ulama fikih juga sepakat bahwa status w a d i ’ a h  bersifat amanah, bukan daman (ganti rugi), sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad wadi’ah disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan maka akadnya batal.  Karena pada prinsipnya penerima titipan (wadi’) tidaklah dibebani pertanggungan akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad wadi’ah ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu wadi’ berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad wadi’ah. Namun apabila wadi’ mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadi’ah ini berubah menjadi akad sewa (ijarah) dan mengandung unsur kedhaliman. Artinya wadi’ harus menjaga dan bertanggung jawab                                                            33 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi..., 1900.   



27    terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi’ tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar. 
g.   Macam-macam Wadi’ah Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (wadi’ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari’ah. Transaksi wadi’ah dapat terjadi pada akad safe deposit box atau giro. Hanya dalam perbankan syari’ah akad al-wadi’ah masih digolongkan menjadi dua bagian, yakni wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad adh-amanah.34 1) Wadi’ah yad amanah Wadi’ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad safe deposit box atau kotak penitipan.35 2) Wadi’ah yad adh-d ama>nah W a d i ’ a h  y a d  adh-dhamanah yaitu penit ipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.36                                                            34 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal..., 107. 35 Ibid, 107-108 36 Wirdyahningsih (et-al), Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 125 



28    h. Pendapat Ulama tentang Wadi’ah 
 a) Pendapat tentang ulama  Para ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan wadi’ah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.  Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, wadi’ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.37 b) Tentang hukum menerima wadi’ah Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut ar-Rafi’i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya.38 Sebagian ulama berpendapat tentang waj ibn ya  menerima wadi’, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.                                                             37  Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Keuangan Syari’ah: Beberapa Permasalahan dan 
Alternatif Solusi, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.31. 38 Moh. Rifai’, et al., Terjemahan Khulasan Kifayatul Ahyar, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 241   



29    3. Tentang cara memelihara barang titipan a. Ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. b. Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang orang yang dapat dipercayai oleh penerima titipan, seperti:  isteri, anak dan pembantu rumah tangganya. c. Ulama madzhab Hanafi, wadi’ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengannya orang yang dititipi, seperti: mitra dagangnya. 4. Tentang pemakaian barang titipan a.  Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan adanya imbalan jika mengembalikan sepertinya. b. Menurut Imam Abu Hanifah, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu memberi imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.39                                                              39 Hamzah Ya’qub Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 256, 



30    5. Tentang pengambilan keuntungan dari barang titipan a.  Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan segolongan fuqaha menetapkan keuntungan barang itu halal baginya, meskipun ia melakukan ghasab terhadap barang tersebut. b. Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan, menetapkan bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkannya. c.  Segolongan    fuqaha   menetapkan    pokok    harta    beserta    segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang disuruh memilik antara   mengambil pokok harta atau keuntungan.40 6. Tentang pengembalian barang yang lain yang senilai a.  Imam Malik berpendapat tanggungan orang tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai.41 b. Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu s e n d i r i  sebelum digunakan, maka ia harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti.42                                                            40 Ibid., 257. 41 Ibid. 42 Abdul Aziz Dahlan, dkk. Ensiklopedi., 1900  



31    c. Bagi fukaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah mengerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi fukaha yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.43 7. Tentang pemberian bonus (bagi hasil)  Dalam Istilah Perbankan Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, mengatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tida ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan   yang diberikan kepada penabung dalam bentuk   bonus,                                                            43 Ibnu Rusyd, Bidayatul..., 397. 



32    semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.44 Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, berpendapat bahwa bunga bank riba dan haram hukumnya, karena dalam teori Islam mengatakan bahwa uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang ialah bekerja. Bagi orang yang tidak bisa bekerja sendiri, ia bisa bekerja sama dengan orang lain yang mau bekerja dan mengelola uangnya untuk usaha-usaha yang produktif. Jadi ia yang menyediakan modal uangnya, dan orang lain memberikan jasanya. Kedua-duanya sama-sama punya tanggung jawab. Artinya, ada keuntungan dibagi bersama dan jika ada kerugian ditanggung bersama. Tetapi jika salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan secara mutlak, jelas tidak adil dan menyalahi kebersamaan terhadap sebuah tanggung jawab. Jadi pemberian insentif (bonus) pada bank syari’ah diperbolehkan, asalkan   tidak   merugikan   salah   satu   pihak, baik   nasabah   maupun perbankan dan tidak telah diperjanjikan diawal.                                                                44 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank..., h. 87-88   



33    3. Prinsip-prinsip Bermuamalah Kata prinsip, diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, fundamental, dan aturan pokok. Sedangkan kata muamalah berarti hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.45 Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah swt dalam surat An-Nisaa, 29:  َ��َرًة	وَن ِ�ُوا أَْ�َواَ�ُْم َ�ْ�َ�ُْم �ِ�ْ�َ��ِطِل إِ�� أَْن َ	ُُْ�َ � ا��ِذ�َن آَ�ُ�وا َ� َ	 �َن ِ�ُْم َرِ#�ً�� َ"نْ َ�� أَ�!َ َ َ	َراٍض ِ�ْ�ُْم َوَ� َ	ْ'ُ	�ُوا أَْ�&َُ%ُْم إِن� $�  Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.46                                                                45 Bustami A. Gani, et. al., al-Qur’an dan Tafsirnya, (Semarang: Wicaksana, 1993). 46 Q.S. An-Nisaa.: 29 



34    Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu : 1) Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi’i, Maliki, dan Imam Ahmad. 2) Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka; 3) Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia; 4) Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (aqad), dan prinsip itu diantaranya : 1) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat. 2) Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat. 3) Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 4) Syari (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. 



35    5) Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya. 
4. Konsep Hukum Islam 

a. Pengertian Hukum Islam Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata  OPQyang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata OPRSا yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan.47 Adapun secara termenologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.48 Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.49 Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum memngandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan                                                            47 Abu al-Husain, al-Maqayis al-Lughah (Saudi: al-Ittihad al-Kitab al’Arab), h. 73.  48 Umar Shihab, Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama, 1996), h. 8.  49 Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiayah, 1972), h. 11.  



36    diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.50 Hasbi Assh-Shiddiqei memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariah atas kebutuhan masyarakat”. Sedangkan menurut A. Qadri Azizi bahwa hukum Islam: “berbicara tentang hukum Islam pada priode awal (masa Nabi saw.), harus diakui tidak ada pemisahan antara hukum Islam di satu sisi dengan hukum yang ada di masyarakat (hukum umum) disisi lain. Hal ini berarti bahwa ketika Nabi merebut dan mempraktekkan hukum, maka itu adalah hukum Islam, diyakini pula oleh umat Islam bahwa khalifah yang empat juga demikian, mereka mepraktikkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari urusan privat maupun urusan pablik selalu mengacu pada hukum Islam.51 Mengenai wujud hukum Islam, ada semacam kesepakatan bahwa pada masa Nabi saw. Hukum Islam belum tersismatiskan, demikian juga pada masa sahabat Nabi saw., bahkan ada yang bependapat bahwa mulai pada masa tabi’in itulah hukum Islam baru tersistematisir.  Hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat akan terlihat perbedaan, contoh dalam masalah Hak Asasi Manusia,                                                            50 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 281.  51 A. Qadry Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompotensi antara Hukum Islam dan Hukum 
Umum) (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 1-14.   



37    karena pemikiran hukum Barat memandang Hak Asasi Manusia semata-mata antroposentris, artinya bepusat pada manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan, sedangkan hukum Islam memandang Hak Asasi Manusia bersifat teosentris, artinya berpusat pada Tuhan dengan demikian manusia penting tetapi lebih penting adalah Tuhan.52 
b. Karakteristik Hukum Islam Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa kararkteristik yang membedakan dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik  tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan adapula yang berasal dari proses penerapan  dalam lintas sejarah menuju ridha Allah Swt. Dalam hal ini beberapa karakteristik  hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat ta’budi serta ta’aquli. a) Sempurna  Bererti Hukum itu akan selalu sesuia situasi dan kondisi manusia dimanpun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasari bahwa syariat islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar prmasalhannya saja. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berupa. Penatapan hukum yang bersifat global oleh Al-quran tersebut dimaksudkan untuk                                                            52 Mahammad daud Ali, Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 53.  



38    memberikan kebebasan kepada umat manusia  untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. b) Elastis, dinamis, fleksibel tidak kaku Hukum Islam bersifa dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntunan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat Elastis meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Huku Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya memberi kaidah dan patokandasar secara umum dan global. Sehungga diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukumIslam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima disegala situasi dan kondisi. c) Universal Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan Bahasa. Keuniversalan ini tergambar dari hukum islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja. Tetapi untuk semua zaman  Hukum Islam  menghimpun segala sudut  dari segi yang berbeda di dalam satu kestuan dan akan selalu cocok dengan masyarakat yan menghendaki tradisi ataupun modern, seperti halnya hukum Islam dapat melayani para ahl’aql, ahl naql dana hl ro’yi atau ahl hadist. d) Sistematis Berarti antara satu ajaran dengan ajaran yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. 



39    Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat al quran yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan isntitusi yang lain. Selain itu humu islam mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurusi kehidupan duniawi. 
c. Tujuan Hukum Islam Tujuan Hukum Islam secara umum adalah mencrgah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam: a. Memelihara agama Agama adalah sesuatu yang harus dimilik oleh setiap manusia oleh martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dan martabat mahluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. b. Memelihara jiwa Menurut Hukum Islam jiwa harus dilindungi, Hukum Islam wajib memlihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilang jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya hidupnya.   



40    c. Memelihara Akal Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum hukum islamdengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. d. Memlihara keturunan    Dalam Hukum Islam memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-sunah dan dilarang melakukan perzinaan. e. Memelihara harta Menurut ajaran Islam Harta merupakan pemberia Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi Hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.  
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