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ABSTRAK 

Sektor Pertanian merupakan tumpuhan perekonomian masyarakat desa, 

Masyarakat Pekon Way haru mayoritas bekerja di sektor pertanian. Bagi masyarakat 

yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri maka mereka melakukan kerjasama 

yang di sebut parohan oleh masyarakat setempat. Kerja sama yang diterapkan di 

Pekon Way Haru tidak jauh berbeda dengan tradisi yang di terapkan di pekon-pekon 

lainnya, Sebutan paroan merupakan bentuk kerja sama yang terdiri dari dua belah 

pihak yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan dan pihak ke dua sebagai pekerja 

kebun/penggarap lahan. kerjasama dalam bidang perkebunan yang di lakukan atas 

kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan sudah memenuhi rukun dan 

syaratnya, akan tetapi perjanjian kerja sama atau akadnya biasanya di lakukan dengan 

secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Sedangkan untuk batas waktu dalam kerjasama 

perkebunan di Pekon Way Haru pada umumnya tidak ditentukan kapan berakhirnya. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu  : 1. Bagaimana implementasi bagi 

hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon Way Haru Kecamatan 

Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, 2. Bagaimana Implementasi Bagi 

Hasil di Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kebupaten Pesisir Barat 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui penerapan kerjasama bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir 

Barat.Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha 

bagi hasil di Pekon Way Haru dengan menggunakan metode random sampling, 

sampel penelitian ini berjumlah 31 orang yang terdiri dari 11 pemilik kebun dan 20 

petani pekerja. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode berfikir 

deduktif.Kerjasama bagi hasil pemilik kebun lada dan pekerja di Pekon Way Haru 

sudah memenuhi rukun dan syarat akad musaqoh sehingga akad tersebut menjadi sah 

atau boleh, selain itu dalam prakteknya, kerjasama bagi hasil kebun yang selama ini 

dilakukan masyarakat ialah berdasarkan hukum adat istiadat yang sudah terjadi sejak 

dulu sampai saat ini, yaitu pemilik kebun mencari orang yang sanggup mengelola 

kebun dengan perjanjian hasil dibagi 2. Dalam hal bermuamalah, islam juga 

mengenal dengan adat istiadat (‘urf )dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak 

bertentangan dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun pembagian hasil 

panen dibagi 2 yaitu 1 untuk pemilik lahan dan 1 untuk pekerja kebun yang hasilnya 

di bagi menjadi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. 

 

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil Kebun, Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi 

Islam 
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MOTTO 

 

                                 

           

 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran” ( Q.S An-Nahl :90.)
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 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahan, (bandung: sygma examedia arkanleema), 

h. 266 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

di jelaskan istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kekeliruan bagi 

pembaca maka adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari 

kesalahan tersebut di sini diperlukan adanya pembatasan terhadap kalimat dalam 

penelitian ini.Adapun judul penelitian ini adalah.“ Analisis Sistem Bagi Hasil 

Pemilik Kebun Lada dan Pekerja Kebun Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi 

Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir 

Barat)“ Adapun istiah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk 

mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas 

bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan 

pemahaman secara keseluruhan.
1
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Ahmad Iflah Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

201a0, h.621 
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2. Bagi Hasil (Musaqoh) 

Bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap 

agar di kelola dan hasilnya di bagi diantara keduanya.
2
 

3. Pekerja  

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan 

dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut mendapat dua unsur yaitu orang 

yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3
 

4.   Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir yang 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan 

kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar norma-norma masyarakat 

sebagai tujuan cita-cita, pedoman, dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan 

materi, sosial dan spiritual.
4
 

5. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari‟ah untuk 

mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan 

sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia 

dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.
5
 

                                                             
2
 Sohari Sahrani, Ru‟fah Abdullah , Fiqih Muamalah Untuk Mahasiswa, 

UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umun, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h.213 
3
 Maimun, hukum ketenagakerjaan suatu pengantar, PT.Pradnya Paramita ,Jakarta,2003 h.13 

4
 Isbandi Rukminto Adi, pemikiran – pemikiran Dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, h.128 
5
 Muhammad, metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam, ekonosia, sleman Yogyakarta, 

2004, h.5 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan Perspektif Ekonomi Islam 

adalah  sudut pandang atau tinjauan aturan-aturan fundamental Ekonomi yang 

dibangun dengan dasar-dasar dan siasat Ekonomi Islam yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang 

dan kapanpun. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami makna judul 

tersebut yaitu pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil antara dua pihak untuk 

bekerjasama saling berkaitan antara satu dan yang lainnya yang bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan dengan syarat-syarat yang telah mereka 

sepakati bersama yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah disepakati 

pada awal sebelum dilaksanankan kerjasama. 

Karena itu akad tersebut merupakan akad perjanjian untuk bekerjasama 

dalam bagi hasil pemilik kebun dan pekerja, hal ini diwujudkan dalam 

penerapan bagi hasil pemilik kebun dan pekerja ditinjau menurut perspektif 

Ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif  

Sektor Pertanian merupakan tumpuhan perekonomian masyarakat Desa 

adapun  Masyarakat Pekon Way haru mayoritas bekerja di sektor 

pertanian.Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri 

maka mereka melakukan kerjasama yang di sebut bagi hasil (paroan) oleh 

masyarakat setempat. Keadaan perekonomian masyarakat Pekon Way Haru 

masih tergolong belum sejahtera, hal ini dikarenakan minimnya pendapatan 



4 
 

 

 

yang diperoleh setiap bulannya. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan 

pekerja belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat ekonomi Islam, dari segi 

pembagian dan dampak dari kerjasama tersebut, dan adanya tindakan yang 

tidak jujur dari pihak pekerja terhadap pemilik kebun.
6
Sehingga penulis 

tertarik untuk menganalisis pola bagi hasil yang berlaku. Selain itu Pesisi 

Barat merupakan daerah dataran rendah apabila tanaman lada yang ditanam di 

daerah dataran rendah akan tumbuh lebih cepat dibandingkan didataran 

sedang. Hal ini disebabkan bibit yang ditanam tidak mengalami proses 

adaptasi yang kusus serta tidak terkena penyakit layu daun dan sejenisnya. 

Fase vegetatifnya lebih dominan dibandingkan fase generative (bunga dan 

buah) sehingga berbuahnya juga lebih lama.
7
akan tetapi Kabupaten pesisir 

barat bukan lah penyumbang produksi lada terbesar di lampung walaupun 

pesisir barat merupakan dataran yang cocok untuk budidaya tanaman lada. 

2. Alasan Subjektif 

a. Berdasarkan dari objek penelitian yang di bahas oleh penulis, Penulis 

tertarik untuk membahas judul skripsi ini, karena ditempat penelitian ini 

banyak masyarakat yang melakukan praktik sistem  bagi hasil, tentu hal 

ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat itu sendiri 

khususnya perekonomian para pelaku kerjasama bagi hasil, karenanya 

                                                             
6
Wawancara dengan  Abdul Kadir, petani  lada di Pekon Way Haru, tanggal 15 januari  2020 

7
Budidaya tanaman lada” (on-line), tersedia 

dihttp://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/17485/Budidaya-Tanaman-Lada/ ( 26 januari 2020) 
 

http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/17485/Budidaya-Tanaman-Lada/
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sangat relevan untuk meneliti praktik sistem bagi hasil yang saat ini 

banyak dilakukan masyarakat terutama di Pekon Way Haru. 

b. Karena Permasalahan dalam judul penelitian ini sesuaidengan bidang 

keilmuan yang penulis tekuni di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan 

adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis 

dalam penelitian tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki tanah yangsubur. Sektor 

pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. 

Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pada 

umumnya atau kebanyakan mata pencaharian utama masyarakat pedesaaan adalah 

bertani, selain bertani masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian lain 

seperti jual beli hasil bumi.  

Beberapa daerah di Indonesia terdapat lahan pertanian yang dulunya 

produktif, kini tidak dapat berproduksi secara optimal bahkan tidak menghasilkan 

lagi dikarenakan pemilik nya tidak mampu lagi mengelolanya karena keterbatasan 

waktu, tenaga dan keahlian. Sementara disisi lain terdapat sebagian masyarakat 

yang masih memiliki keterampilan dalam mengelolah lahan pertanian namun 

kesulitan dalam memperoleh lahan pertanian dikarenakan tingkat pertumbuhan 

penduduk begitu cepat, arus perpindahan penduduk serta tingginya tingkat tenaga 

produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang masih membutuhkan modal 

dasar untuk pengembangan hasil pertanian yaitu lahan untuk bercocok tanam. 
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Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. 

Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya pergaulan 

hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-

orang lain
8
. 

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang 

lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara 

kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem kerjasama pertanian Musaqah. 

Menurut Amir Syariffudin, Musaqah diartikan dengan kerja sama dalam 

perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang  diperoleh dari 

tanaman tersebut
9
.Tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau 

tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya.Perawatan mencakup 

mengairi (inilah sebenarnya arti Musaqah) menyiangi, merawat dan usaha lain 

yang berkenaan dengan buahnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa 

Musaqahialah bekerja mengairi dan memelihara tanaman seseorang dengan upah 

hasilnya nanti dibagi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa Musaqah pada hakikatnya ialah kerja sama antara pemilik lahan dengan 

penggarap lahan pertanian dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama. 

Kerjasama dalam usaha perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat 

hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam 

                                                             
8
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukummuamalah(Hukum Perdata Islam), Yogyakarta:  UII 

Pers, 2000, h. 11 
9
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Prenada Media,Jakarta, 2003,h. 243 
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berbuat kebajikan dan takwa. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Maidah (5) 

Ayat2 : 

…                   

  

Artinya : “Dan tolong –menolonglah kamu dalam (mengerjakan ) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya”.
10

(Q.S Al-

Maidah (5) : 2) 

 

Kerja sama semacam ini perlu dikembangkan apalagi dengan kondisi ekonomi 

sebagian masyarakat Islam yang tinggal di desa masih dibawah standar, terutama 

perekonomian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga  

memerlukan upaya-upaya nyata dalam rangka mencari jalan keluar yang lebih 

baik dengan tidak melanggar ketentuan yang ada. 

Kesejahteraan menurut Spicker dalam M. Hamdar Arraiyyah.diartikansebagai 

“well-being” atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, 

berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera sebagaimanadikemukakan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaadalah aman, sentosa,damai, makmur, dan 

selamat (terlepas) dari segala macam gangguan,kesukaran, dan sebagainya.   

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya,namun 

mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu sertadampak 

yang ditimbulkan bagi lingkungan. Syariat Islam telah mengajarkantata cara 

manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanyadalam aspek 

                                                             
10

Q.S Al-Maidah (5) : 2 
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religious, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai mahluksosial,menjaga 

hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia denganalam, dan 

menghindarkan dari perilaku–perilaku menyimpang agar dapattercipta kedamaian 

dan ketentraman.
11

 

Provinsi Lampung menempati urutan kedua sebagai penyumbang ekspor 

komoditas lada di Indonesia, setelah Provinsi Bangka BelitungPemerintah 

Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan terobosan untuk membangkitkan 

kembali kejayaan lada hitam sebagai komoditas unggulan provinsi ini sejak 

dulu.Perbaikan segera dilakukan dari hulu hingga hilir. Bahkan  Pada era 

kejayaannya pada 1980-an, komoditas ini berkontribusi signifikan pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan  perekonomian daerah 

Lampung.
12

Berikut ini merupakan data hasil perkebunan lada di lampung: 

Tabel  1.1 

Produksi Perkebunan Lada Lampung ( Ton) 

 

No  Kabupaten Produksi lada 

(Ton) 

1 Lampung Barat 3093 

2 Tanggamus 1765 

3 Lampung selatan 89 

4 Lampung Timur 2310 

5 Lampung Tengah  218 

                                                             
11

Emily nur saidy ilman,” implementasi al- musaqah terhadap kesejahteraan buruh petik 

cengkeh di desa kombo, toli-toli “‟ jurnal.laa maisyir,volume 6, nomor 1,  2019:   
12

Pemprov Berupaya Bangkitkan Lagi Kejayaan Lada Lampung“(on-line),tersedia di 

:https://republika.co.id/berita/pwuytz320/pemprov-berupaya-bangkitkan-lagi-kejayaan-lada-
lampung( 26 januari 2020) 

https://republika.co.id/berita/pwuytz320/pemprov-berupaya-bangkitkan-lagi-kejayaan-lada-lampung
https://republika.co.id/berita/pwuytz320/pemprov-berupaya-bangkitkan-lagi-kejayaan-lada-lampung
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6 Lampung Utara 1276 

7 Way Kanan 3410 

8 Tulang Bawang - 

9 Pesawaran  120 

10 Pringsewu 571 

11 Mesuji - 

12 Tulang Bawang Barat - 

13 Pesisir Barat 1561 

14 Bandar Lampung 5 

15 Metro - 

Sumber:data di olah BPS lampung 2017 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan mayoritas penduduknya bekerja sebagai 

petani.Berdasarkan jenis usaha tani yang dikembangkan meliputi budidaya 

tanaman pangan dan holikultural, budidaya peternakan dan budidaya perikanan. 

Adapun lahan di Kabupaten Pesisir Barat  dapat dibedakan menjadi lahan sawah 

dan lahan kering. Lahan sawah merupakan jenis lahan yang digunakan sebagai 

areal persawahan, lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk 

perkebunan. Potensi perkebunan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu 

sektor yang berpotensi untukdikembangkan, areal perkebunan lada  Kabupaten 

Pesisir Barat mencakup areal seluas 2.500 Ha dengan jumlah produksi hasil 

perkebunan 1.039 Ton/Th.
13

 .  

                                                             
13

Diakses dari, Badan Pusat Statistik luas lahan areal Kabupaten pesisir barat  tahun 2017, 

(pada Tanggal 23 november 2019, pukul 14 : 00) 
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 Berikut ini merupakan data hasil perkebunan lada di daerah pesisir Barat : 

Tabel  1.2 

Produksi Perkebunan Lada Pesisir Barat (Ton) 

 

No Kecamatan  Hasil panen 

1 Pesisir selatan 62 

2 Ngaras  216 

3 Bengkunat  424 

4 Ngambur  83 

5 Pesisir tengah 4 

6 Karya penggawa 28,6 

7 Way krui 4,5 

8 Krui selatan 6 

9 Pesisir utara 30 

10 Lemong 171 

11 Pulau pisang - 

 Sumber:data di olah BPS Pesisir Barat 2017 

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa hasil panen terbesar pada tahun 

2017 di kecamatan Bengkunat, mencapai 424 ton sedangkan Pekon Way Haru 

berada di kecamatan Bengkunat. Hasil panen terkecil di kecamatan Pulau Pisang 

karena memang dipulau pisang tidak memiliki lahan perkebunan seperti lada. 

Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai 

dengan kebiasaan dan kondisi penduduk.Bagi petani yang tidak mempunyai tanah 

pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan 

yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang 

digunakan oleh masyarakat di Pekon Way Haru adalah sistem paroan atau 

sistembagi hasil. 

Pelaksanaan paroan kebun yang terjadi di Pekon Way Haru berlangsung sejak 

lama, bahkan kerjasama Musaqah ini sudah menjadi tradisi, karena luasnya lahan 
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perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup 

mengelola kebunnya.Dimana pihak pemilik kebun meminta petani untuk 

mengurus/menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta 

pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya untuk bisa digarap oleh petani 

tersebut.Selain itu, pemilik kebun terkadang menyediakan kebun yang sudah 

terdapat tanaman lada.Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan 

perkebunan ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik kebun hanya 

menerima hasil dari panen kebun tersebut.Pembagian hasil dari paroan kebun 

yaitu 1 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik kebun sesuai 

dengan kebiasaan yang berlaku.Selain menggunakan kebiasaan pembagian hasil 

juga bisa ditentukan sesuai dengan hasil panen yang didapatkan.Akan tetapi, 

dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya akad musaqah.
14

 

Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Pekon Way Haru melakukan bagi 

hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana terkadang ada 

diantaranya petani yang kurang jujur sehingga petani penggarap mendapatkan 

hasil yang lebih besar daripada pemilik lahan, seperti halnya merugikan pemilik 

lahan.Selain itu kebiasaan masyarakat Pekon Way Haru dalam melakukan sistem 

kerjasama perkebunan tidak mentapkan batas waktu, tidak menuliskan akad 

perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya.Ketentuan dalam fiqih 

muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu nya 

dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah 

                                                             
14

Wawancara dengan  Sahrul, petani  lada di Pekon Way Haru, tanggal 1 Desember  2019 
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pihak. Namun, Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat Pekon Way Haru akan kerjasama perkebunan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan mengenai  pelaksanaan kerjasama musaqah, baik dari 

segi hukum, nisbah dan larangan-larangannya, dan hubungannya dengan 

peningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani di Pekon 

Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat . Untuk itu 

penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul “ 

Analisis Sistem Bagi Hasil Pemilik Kebun Lada dan Pekerja Kebun Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam ( Studi Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten 

Pesesir Barat). 

D. Batasan Masalah 

Dari uraian diatas untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan 

dibahas dan agar penelitian dapat dilaksankan secara fokus, tidak menyimpang 

dan mengembang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga mempermudah 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem kerja sama 

perkebunan lada antara pemilik kebun dan pekerja di Pekon Way Haru. 

2. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan pekerja  atau pelaku 

bagi hasil yang berjumlah 125 orang. 



13 
 

 

 

E. Rumusan masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan 

tujuan yang hendak di capai, maka perlu adanya perumusan masalah yang jelas 

dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi bagi hasildalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat.? 

2. Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Di Pekon Way Haru Kecamatan 

Bengkunat Belimbing Kebupaten Pesisir Barat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam.? 

F. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang 

hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dialkukan dalam 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuiimplementasi bagi hasildalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil di pekon Way Haru 

Kecamatan Bengkunat Belimbing Kebupaten Pesisir Barat dalam 

perspektif ekonomi islam. 
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G. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi  Islam serta dapat dijadikan 

pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-

konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai sistem 

kerjasama musaqoh perkebunan lada.Serta membuktikan kesesuaian antara 

teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi. 

b. Pelaku usaha ( pemilik dan pekerja) 

1) Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang 

dipraktikkan, sehingga dapat mengemabangkan sistem kerjasama yang 

sesuai dengan konsep syari‟ah agar tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan dalam pelaksanaannya. 

2) Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari praktik 

kerjasama musaqoh terhadap kesejahteraan masyarakat petani 

perkebunan lada. 
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c. Bagi Pembaca 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama musaqoh 

yang diterapkan Masyarakat Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

H. Kerangka Fikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaiman teori 

berhubungan dengan berbagaii faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antara variable yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagi hasil (musaqoh) adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun 

dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal.Kemudian segala sesuatu yang 

dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan 

penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. 

Sistem Bagi Hasil perspektif 

ekonomi Islam 

Kesejahteraan Masyarakat 

Analisis Sistem Bagi Hasil Pemilik Kebun Lada 

dan Pekerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam 
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Kesejahteraan akan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahun bahkan 

perbulannya tergantung dengan pekerjaan ataupun pemanfaatan yang sedang kita 

tekuni. Dengan ini peneliti akan melihat adanya hubungan simetris antara X dan 

variable Y yang merupakan variabel devenden yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Dengan metode kualitatif peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang di 

harapkan yaitu adanya kaitan terhadap variabel Y yaitu kesejahteraan masyarakat. 

I. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan dilakukan untuk 

mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat. Di sini penulis terjun langsung ke lapangan untuk meneliti 

Bagi Hasil antara pemilik kebun dan pekerja  di Pekon Way Haru 

Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

b. riset kepustakaan 

Riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di 

ruang perpustakaan, yaitu berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, 

catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain
15

 

 

                                                             
15

Kartini kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 32 
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c. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian yang yang menghasilkan data-data deskriptif yang 

berwujud uraian dengan kata atau kaliamat baik tertulis maupun lisan dari 

orang yang berprilaku yang diamati
16

. Dalam kaitan penelitian ini, penulis 

terjun langsung untuk mendapatkan data-data baik berupa tulisan, 

dokumen ataupun data yang berupa lisan dengan cara merinci kalimat-

kalimat yang diperoleh dari responden. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.Data 

tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula 

berasal dari lapangan
17

.Data primer dalam penelitian ini adalah semua data 

yang diperoleh dari responden baik berupa tanggapan maupun pernyataan.Hal 

ini sebabkan oleh beberapa hal, yaitu data primer bersifat lebih terperinci dari 

pada data sekunder.Dalam hal ini, data primer diperoleh dari lapangan atau 

lokasi penelitian yaitu di Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat yang berkenaan dengan penerapan bagi hasilnya. 

b. Data Sekunder 

                                                             
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek, Reneka Cipta, 

Yogyakarta, 1993. h. 56 
17

Moh Pabundu Tika, metodologi riset bisnis, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 57 



18 
 

 

 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun 

yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.Data sekunder bisa 

diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun pihak lainnya
18

. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannyaPada penelitian ini 

populasinya
19

 adalah seluruh pelaku bagi hasil di Pekon Way Haru 

Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.yaitu pemilik 

kebun dan pekerja. 

Tabel 1.3 

Jumlah Populasi Penelitian 

No Petani Jumlah pelaku kerja sama 

1 Pemilik Kebun 53 

2 Pekerja Kebun 72 

3 Jumlah 125 

 Sumber: Hasil Wawancara dengan Peratin Pekon Way Haru 

b. Sampel 

                                                             
18

Moh Pabundu Tika, metodologi riset bisnis, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 58 
19

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Dan  R&D), 

penerbit Alfabeta, Bandung, 2012, h. 117 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut
20

.Pengambilan sampel menggunakan metode  random  

sampling yaitu dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut. Dan sebagai pemikiran apabila subjeknya kurang dari 100 

maka dapat diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.Jika subjeknya besar maka dapat diambil 10-15 % atau 20-25%
21

. 

Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ditentukan sebesar 25% 

dari total populasi. 

Tabel 1.4 

Jumlah Sample Penelitian 

No Petani Jumlah Pelaku Usaha 

1 Pemilik Kebun 11 

2 Pekerja Kebun 20 

 Jumlah  31 

  Sumber: Data di olah pada tahun 2019 

Berdasarkan data di atas di ketahui sample yang di gunakan penelitian 

berjumlah 22 orang pelaku usaha.  

 

 

                                                             
20

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, Dan  R&D), 

penerbit Alfabeta, Bandung, 2012 h. 118 
21

suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu praktek, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2006, 

h. 134 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama 

dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewe)
22

.Interview 

dilakukan langsung dengan informan, yaitu orang-orang yang dianggap 

banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi pekerja.Informasi itu terdiri 

dari pemilik kebun dan pekerja. Agar wawancara dapat lebih terarah, 

pelaksanaannya dilakukan  dengan pedoman wawancara yang harus 

dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di 

lapangan. Interview ini di tunjukkan  kepada pemilik kebun dan pekerja. 

Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan 

pekerja. 

b. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

                                                             
22

Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi,(Jakarta,PT. 

Bumi Aksara,  2007), h. 179 
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terpenting adalah proses-proses prengamatan dan ingatan.
23

Selain itu, 

Observasi juga di maksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan 

kenyataan yang ada, sejauh yang dapat di lihat serta untuk melihat langsung 

kenyataan yang tidak bisa diangkat melalui wawacara. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain 

sebagainya
24

.Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data 

yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian 

sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. 

d. Metode analisa data 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.Analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam 

bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis 

kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.  Hal ini dilakukan dengan cara 

memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari pemilik 

kebun dan pekerja di Pekon Way Hau Kecamatan Bengkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat yang berkaitan dengan bagi hasil menurut perspektif 

Ekonomi Islam sehingga mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung 
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Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:alfabeta, 2012), h. 203 
24
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dalam pembagian hasil tersebut kemudian mengevaluasi dengan berbagai 

teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir deduktif, 

yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa yang 

umum tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Bagi Hasil  

1. Bagi Hasil Secara Umum 

Bagi hasil dikenal dengan profit and Loss Sharing.Bagi hasil terdiri dari dua 

kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinyapenggal, pecah, urai dari yang 

utuh.Sedangkan hasil adalah akibat tindakanbaik yang disengaja, ataupun tidak, 

baik yang meguntungkan maupun yangmerugikan.Menurut istilah bagi hasil 

adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia 

dana dan pengelola dana.Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi 

hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing 

diartikan pembagian laba. 

Bagi hasil, merupakan suatu lembaga hukum adat yang pada awalnya bersifat 

sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat 

dianggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain. Bagi hasil dalam 

pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian 

disebutkan:   

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badanhukum pada lain 

pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”berdasarkan perjanjian 

mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebutuntuk menyelenggarakan 
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usaha pertanian di atas tanah pemilik, denganpembagian hasilnya antara kedua 

belah pihak.
25

 

2. Bagi Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam  

Kerjasama secara umum adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang disuruh 

dalam agama selama kerajasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. 

Kerjasama ini banyak macamnya, seperti kerjasama dalam usaha Pedagangan dan 

industri, kerjasama syirkah, kerjasama dalam usaha perkebunan dan lain 

sebagainya. Kerjasama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan 

pertanian dengan pekerja tani yang dikenal dengan istilah Muzara‟ah/ 

Mukhabarah, atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan 

tersebut yang dikenal dengan istilah Musaqoh. 

3. Jenis- Jenis Bagi Hasil 

a. Konsep Mudharabah 

Pengertian secara bahasa, kata mudharabah atau qirad berasal daribahasa 

Arab, yaitu dari kata al-darb berarti bepergian atau berjalan.Bisa juga diambil 

dari kata al-qarb  berarti al-qat‟u (potongan). Hal inidikarenakan pemilik 

memotong sebagian hartanya untukdiperdagangkan dan memperoleh sebagian 

keuntungannya. Selain ituada juga menyebutmudharabah dengan 

muamalah.
26

Kata mudharabah biasa dipergunakan oleh penduduk Irak dan 

kata qirad atau muqaradahdipergunakan oleh penduduk Hijaz. 
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Emily Nur Saidy  Ilman “Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik 

Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” jurnalLaa Maisyir,Volume 6, Nomor 1,  2020 
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Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyyuddin, Kifayat al-Akhyar  (Bandung: Alma‟arif,)  h.301 
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Ada beberapa pengertian mudarabah atau qirad menurut istilahyang telah 

dikemukakan oleh para ulama, seperti: Menurut Hanafiyah, mudarabah adalah 

akad antara dua pihakyang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta. 

Menurut Malikiyah, mudarabah adalah akad perwakilan, di mana pemilik 

hartamengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan 

denganpembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut 

ImamHanabilah, mudarabah adalah pemilik harta menyerahkan 

hartanyadengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan 

bagiandari keuntungan yang diketahui. Menurut Ulama Syafi‟iyah, 

mudarabahadalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya 

kepadayang lain untuk ditijarahkan. 

Sayyid Sabiq berpendapat pula bahwa mudarabah adalah akadantara dua 

belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlahuang untuk 

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuaidengan 

perjanjian.Imam Taqiyuddin mengemukakan pula bahwa  mudarabah adalah 

akad keuangan untuk dikelola dan dikerjakan 

denganperdagangan.Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkanbahwa mudarabah atau qirad adalah sebuah akad perjanjian antara 
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dua orang atau lebih yang sepakat untukmengelola harta pihak lain dan 

keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.
27

 

b. eKonsep eAl-Musaqah 

Al-musaqah ediambil edari ebahasa eArab, eyaitu edari ekata eal-saqa, eartinya 

eseseorang ebekerja emengelolah epohon eTamar e edan eAnggur, eatau epohon-

pohon elainnya esupaya emendatangkan ekemaslahatan edan emendapatkan ebagian 

etertentu edari ehasil eyang ediurus esebagai eimbalan. ePengertian emenurut eistilah 

edikemukakan eoleh ebeberapa eulama, emisalnya eulama efikih, emusaqah eadalah 

eakad epenyerahan ekebun e(pohonpohonan) ekepada epetani euntuk edigarap 

edengan eketentuan ebahwa ebuahbuahan e(hasilnya) edimiliki eberdua e(pemilik 

edan epetani). eMenurut eMalikiyah, eal emusaqah eadalah esesuatu eyang etumbuh.
28

 

e eMenurut eSyafi‟iyah, eal-musaqah eadalah ememberikan epekerjaan eorang eyang 

ememiliki eTamar edan eAnggur ekepada eorang elain euntuk ekesenangan ekeduanya 

edengan emenyiram, ememelihara, edan emenjaganya, edan epekerja ememperoleh 

ebagian etertentu edari ebuah eyang edihasilkan epohon-pohon etersebut. 

Menurut eHasbi eAsh-Shiddieqi, eal-musaqah eadalah esyarikat epertanian 

euntuk ememperoleh ehasil edari epepohonan. eMenurut eSyaikh eSyihab eal-Din eal-

Qalyubi edan eSyaikh eUmairah, eal-musaqah eadalah ememperkerjakan 
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emanusiaeuntuk emengurus epohon edengan emenyiram edan ememeliharanya eserta 

ehasil eyang edirizkikan eAllah edari epohon eitu euntuk emereka eberdua.
29

 

Berdasarkan ebeberapa epengertian edi eatas, emaka edisimpulkan eal- emusaqah 

eadalah esebuah eakad eantara epemilik epohon edan epekerja euntuk ememelihara 

epohon edan epemberian eupah ediambil edari epohon eyang ediurusnya. 

c. eKonsep eAl-Muzara‟ah 

Menurut ebahasa, eal-muzara‟ah ememiliki edua earti, eyaitu etarh eal-zur‟ah 

e(melemparkan etanaman), emaksudnya emodal e(al-hazar). eMakna eini eadalah 

emakna emajaz. eSedangkan emakna eyang ekedua eadalah emakna ehakiki. 

eMenurut eHanafiyah, eistilah emuzara‟ah eadalah eakad euntuk ebercocok etanam 

edengan esebagian eyang ekeluar edari ebumi; eMenurut eHanabilah, emuzara‟ah 

eadalah epemilik etanah eyang esebenarnya emenyerahkan etanahnya euntuk 

editanami edan eyang ebekerja ediberi ebibit; eMenurut eMalikiyah, emuzara‟ah 

eadalah ebersekutu edalam eakad eatau e emenjadikan eharga esewaan etanah edari 

euang, ehewan, eatau ebarang-barang eperdagangan; eMenurut eSyafi‟iyah, 

emuzara‟ah eadalah eseorang epekerja emenyewa etanah edengan eapa eyang 

edihasilkan edari etanah etersebut; eMenurut eIbrahim eal-Banjuri, emuzara‟ah 

eadalah epekerja emengelola etanah edengan esebagian eapa eyang edihasilkan 

edarinya edan emodal edari epemilik etanah.
30
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Menurut eAfzalur eRahman, emengemukakan ebahwa emuzara‟ah e 

e(sistem ebagi ehasil) eadalah esistem ekerjasama eantara epemilik elahan e(tanah) 

edengan epetani epenggarap e(pekerja) edengan eketentuan epemilik elahan 

emenerima ebagian etertentu eyang etelah editetapkan edari ehasil eproduksi, ebisa e½ 

e(setengah), e(sepertiga) e eatau e¼ e(seperempat) edari epetani epenggarap 

eberdasarkan ekesepakatan edalam eperjanjian edan eumumnya epembayaran 

ediberikan edalam ebentuk ehasil ebumi. eBerdasarkan ebeberapa epengertian edi 

eatas ediketahui ebahwa eal- emuzara‟ah eadalah eakad ekerjasama edalam ebidang 

epertanian edi emana epemilik etanah ememberikan etanahnya ekepada epihak 

epengelola edan ebibitnya edari epihak epemilik etanah, eserta ebagi ehasilnya esesuai 

ekesepakatan ekedua ebelah epihak. e 

d. eKonsep eAl-Mukhabarah 

 e Kata eal-mukhabarah ebiasa edigunakan eoleh eorang eIrak. eMenurut 

eSyafi‟iyah, emukhabarah eadalah eakad euntuk ebercocok etanam edengan 

esebagian eapa-apa eyang ekeluar edari ebumi, eatau emenggarap etanah edengan eapa 

eyang edikeluarkan edari etanah etersebut; eMenurut eulama eHanafiyah, eDefinisi 

emukhabarah edan emuzara‟ah ehampir etidak ebisa edibedakan.
31

 

Muzara‟ah emenggunakan ekalimat eaqdun e„ala e eal-zar‟i ebiba‟d eal-

kharij emin eal-ard e(akad euntuk ebercocok etanam edengan esebagian eyang 

ekeluar edari ebumi), esedangkan edalam emukhabarah emenggunakan 
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ekalimateaqdun e e„ala eal-zar‟i ebi eba‟d ema eyakhruju emin eal-ard e(akad euntuk 

ebercocok etanam edengan esebagian eapa-apa eyang ekeluar edari ebumi). eAdanya 

eperbedaan eredaksi etersebut emenunjukkan eadanya eperbedaan, enamun 

eperbedaan etersebut ebelum ediketahui eberdasarkan epemikiran eHanafiyah eAl-

Rafi‟i edan eal-Nawawi eberpendapat ebahwa emuzara‟ah edan emukhabarah 

ememiliki emakna eyang eberbeda. eSedangkan emenurut ealQadhi eAbu eThayib, 

emuza era‟ah edan emukha ebarah emerupakan esatupengertian.
32

 

Ketika emencermati epengertian eantara eal-muzara‟ah edan eal-

mukhabarah eterdapat epengertian eyang esama edan epengertian eyang eberbeda. 

ePersamaanya eterletak epemilik etanah emenyerahkan etanahnya ekepada epihak 

elain euntuk edikelola. eSedangkan eperbedaannya epada emodal, ejika emodal 

eberasal edari epemilik etanah edisebut emuzara‟ah, edan ejika emodal eberasal edari 

epengelola edisebut eal-mukhabarah. eSecara esederhana edapat edikemukakan 

ebahwa eyang edimaksud edengan esistem ebagi ehasil eadalah eperjanjian 

epengolahan etanah, edengan eupah esebagian edari ehasil eyang ediperoleh edari 

epengolahan etanah eitu. 

Ahli elain ememberikan edefinisi ebahwa eyang edimaksud edengan esistem 

ebagi ehasil edisebutnya emudarabah, eyaitu esatu epihak emenyediakan emodal 

edan epihak elain ememanfaatkannya euntuk etujuan-tujuan eusaha, 
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eberdasarkanekesepakatan ebahwa ekeuntungan edari eusaha etersebut eakan edibagi 

emenurut ebagian eyang editentukan.
33

 

Bertitik etolak edari ebeberapa epandangan eyang edikemukakan edi eatas, 

edapat edisimpulkan ebahwa eyang edimaksud edengan ebagi ehasil eadalah 

epembagian ekeuntungan edari ehasil eusaha e(kebun/tanah) eantara epekerja 

e(petani epenggarap) edengan epemodal e(pemilik elahan) ekarena epemilik elahan 

etidak ememiliki ekemampuan ememproduktifkan elahannya, esehingga eia 

ememberikan elahannya ekepada eorang elain euntuk ediproduktifkan edengan 

eketentuan ebagi ehasil. 

4. Kajian eMusaqoh 

a. ePengertian eMusaqoh e 

Secara etimologi, musaqoh berarti transakasi dalam pengairan, yang oleh 

penduduk Madinah disebut dengan al-mu‟amalah . secara terminologi  

musaqoh  didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut : 

Menurut Abdurrahman al-jaziri musaqoh ialah akad untuk pemeliharaan 

pohon kurma, tanaman (pertanian), dan dengan yang lainnya dengan syarat-

syarat tertentu. 

Menurut Ibn”Abidin musaqoh ialah penyerahan sebidang kebun pada 

petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani 

mendapatkan baagian dari hasil kebun itu.
34
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Secara esederhana eMusaqoh ediartikan edengan ekerjasama edalam 

eperawatan etanaman edengan eimbalan ebagian edari ehasil eyang ediperoleh edari 

etanaman etersebut
35

. eMenurut eAmir eSyarifuddin, eyang edimaksud edengan 

etanaman edalam emuamalah eini eadalaah etanaman etua, eatau etanaman ekeras 

eyang eberbuah euntuk emengharapkan ebuahnya. ePerawatan edisini emencakup 

emengairi e(inilah earti esebenarnya emusaqoh) e emenyiangi, emerawat edan eusaha 

elain eyang eberkenan edengan ebuahnya.Musaqoh ediambil edari ekata eal-saqa, 

eyaitu eseseorang ebekerja epada epohon etamar, eanggur e(mengurusnya), eatau 

epohon-pohon eyang elainnya esupaya emendatangkan ekemaslahatan edan 

emendapatkan ebagian etertentu edari ehasil eyang ediurus esebagai eimbalan. 

Musaqoh eadalah ebentuk eyang elebih esederhana edari emuzara‟ah edimana esi 

epenggarap ehanya ebertanggung ejawab eatas epenyiraman edan epemeliharaan. 

eSebagai eimbalan, esi epenggarap eberhak eatas enisbah etertentu edari ehasil 

epanen.
36

 eSecara eetimologi, eal-musaqoh eberarti etransaksi edalam epengairan, 

eyang eoleh ependuduk emadinah edisebut edengan eal-mu‟amalah. eSecara 

eterminologis efiqh, eal-musqoh edidefinisikan eoleh epara eulama efiqh edengan e: e e 

“penyerahan esebidang ekebun epada epetani euntuk edigarap edan edirawat 

edengan e eketentuan ebahwab epetani emendapatkan ebagian edari ehasil ekebun 

eitu”. e 
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Menurut emalikiyah esesuatu eyang etumbuh editanah eterbagi emenjadi elima 

emacam, eyaitu esebagai eberikut
37

: 

1) Pohon-pohon etersebut eberakar ekuat e(tetap) edan eberbuah. eBuah eitu edipetik 

e eserta epohon etersebut etetap eada edengan ewaktu eyang elama, emisalnya 

epohon eanggur edan ezaitun. e 

2) Pohon-pohon etersebut eberakar etetap, etetapi etidak eberbuah, eseperti epohon e 

e e e e ekayu ekeras, ekaret edan ejati. e 

3) Pohon-pohon etersebut etidak eberakar ekuat, etetapi eberbuah edan edapat 

edipetik eseperti epadi. e 

4) Pohon-pohon eyang etidak eberakar ekuat edan etidak eada ebuahnya eyang edapat 

edipetik, etetapi ememiliki ekembang eyang ebermanfaat, eseperti ebunga 

emawar. e 

5) Pohon-pohon eyang ediambil emanfaatnya, ebukan ebuahnya, eseperti etanaman 

e ehias eyang editanam edihalaman erumah edan editempat elainnya. 

Menurut eulama eHanabilah, emusaqoh emencakup edua emasalah eberikut eini:
38

 

1) Pemilik emenyerahkan etanah eyang esudah editanami editanami, eseperti 

epohon eanggur, ekurma edan eyang elainnya. eBaginya, eada ebuah eyang edapat 

edimakan esebagai ebagian etertentu edari ebuah epohon etersebut, eseperti eatau 

esetengahnya. e 

2) Seseorang emenyerahkan etanah eatau epohon, epohon etersebut ebelum 

editanamkan, emaksudnya esupaya epohon etersebut editanam epada etanahnya, 
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eyang emenanam eakan ememperoleh ebagian etertentu edari ebuah epohon eyang 

editanaminya, eyang ekedua eini edisebut emunashabah emugharasah ekarena 

epemilik emenyerahkan etanah edan epohon-pohon euntuk editanamkannya. e 

Dengan edemikian eakad eal-musaqoh eadalah esebuah ebentuk ekerjasama 

epemilik ekebun edengan epetani epekerja edengan etujuan eagar ekebun eitu 

edipelihara edan eDirawat esehingga ememberikan ehasil eyang emaksimal.. 

b. Dasar ehukum emusaqoh e 

 Dasar ehukum emusaqoh eyang ebersumber edari ealqu‟an eadalah e: 

 Q.S e eAl-Maidah e(5) e: e2 

.…. e    e e  e  e e e   e  e e   e 

e   e e e e e  e   e e e e 

 

Artinya e: e“Dan etolong e–menolonglah ekamu edalam e(mengerjakan e) ekebajikan 

edan etakwa, edan ejangan etolong-menolong edalam eberbuat edosa edan 

epermusuhan. eBertakwalah ekepada eAllah, esungguh eAllah esangat eberat 

esiksanya”.
39

Q.S eAl-Maidah e(5) e: e2 

Dalam eayat etersebut eAllah eSWT ememerintahkan epada esetiap eorang-orang 

e eyang eberiman euntuk ememenuhi ejanji-janji eyang etelah ediikrarkan, ebaik ejanji e 

eprasetya ehamba ekepada eAllah eSWT emaupun ejanji eyang edibuat eantara 
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emanusia e eseperti eyang ebertalian edengan eperdagangan e, eperkawinan edan 

esebagainnya, eselama e ejanji eitu etidak emelanggar esyariat eAllah.
40

 

 Q.S eal-Baqarah e(2) e: e282 

 

   e  e  e   e   e e e   e   

e   e e   e  e  e   e.................................. 

e e e e 

 

282. eHai eorang-orang eyang eberiman, eapabila ekamu ebermu'amalah etidak 

esecara etunai euntuk ewaktu eyang editentukan, ehendaklah ekamu 

emenuliskannya. edan ehendaklah eseorang epenulis edi eantara ekamu 

emenuliskannya edengan ebenar……….. e(Q.S eal-Baqarah e(2) e: e282)
41

 

 

Ayat etersebut emenjelaskan ebahwa eAllah eSWT ememerintahkan ekepada 

ehambanya edimuka ebumi eyang emelakukan ekegiatan eusaha ekerjasama ediantara 

ekamu, ehendaklah edilakukan esecara etertulis edan etidak edilakukan esecara elisan 

eagar eterhindar edari ehal-hal eyang ebisa emerugikan edalam esuatu ekerjasama. 

Adapun ekaitannya edengan ejangka ewaktu ekerjasama eini eyaitu 

edijelaskan ejuga edalam eQ.S eal-Qashash e(28) e: e28 esebagai eberikut: 
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 eDepartemen eAgama eRI, eAl-Qur‟an eDan eTerjemahnya eJilid eIII, e(Yogyakarta: 

eUniversitas eIndonesia), eh.382 
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 e(Q.S eal-Baqarah e(2) e: e282) 
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   e  e   e   e e  e   e  e 

e e  e e  e e  e e  e 

28. eDia e(Musa) eberkata: e"Itulah e(perjanjian) eantara eaku edan ekamu. emana 

esaja edari ekedua ewaktu eyang editentukan eitu eaku esempurnakan, eMaka etidak 

eada etuntutan etambahan eatas ediriku e(lagi). edan eAllah eadalah esaksi eatas eapa 

eyang ekita eucapkan". eQ.S eal-Qashash e(28) e: e28 e
42

 

 

Ayat etersebut emenjelaskan ebahwa eAllah eSWT ememerintahkan ekepada 

ehambanya edimuka ebumi eyang emelakukan ekegiatan eusaha ekerjasama 

ediantaraekamu, ehendaklah edilakukan esecara etertulis edan etidak edilakukan 

esecara elisan eagar eterhindar edari ehal-hal eyang ebisa emerugikan edalam esuatu 

ekerjasama. 

Selain eayat ediatas, easas ehukum emusaqoh ediriwayatkan dalam Hadis 

sebagai berikut: 

                      ,                                                   ,                     َ                

                                             ( ه      س )

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun beliau 

kepada penduduk Khaibar agar dipelihara dengan perjanjian: mereka akan 

memperoleh dari penghasilannya, baik dari buahbuahan maupun dari hasil 

tanaman”.(HR. Muslim).  

 

Dalam emenentukan ekeabsahan eakad emusaqoh edari esegi esyara‟ eterdapat 

eberbedaan ependapat eulama efiqh. eImam eAbu eHanifah edan eZufair eibn eHuzail 

eberpendirian ebahwa eakad eal-musaqoh edengan eketentuan epetani epekerja 

emendapatkan esebagian ehasil ekerjasama eini eadalah etidak esah, ekarena eal-

musaqoh eseperti eini etermasuk emengupah eseseorang edengan eimbalan 
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esebagian ehasil eyang eakan edipanen edari ekebun eitu. eHal eini emenurut emereka 

etermasuk ekedalam elarangan eRasul esaw. eDalam esabda eyang eberbunyi: 

“Siapa eyang ememiliki esebidang etanah, ehendaknya eia ejadikan edan eoleh 

esebagaitanah epertanian edan ejangan ediupahkan edengan eimbalan esepertiga 

eatau eseperempat e(dari ehasil eyang eakan e edipanen) edan ejangan epula edengan 

eimbalan eitu edengan eimbalan esejumlah emakan etertentu. e(HR eal-Bukhari edan 

eMuslim edari eRafi‟ibn eKhudajj) 

 

Jumhur eulama efiqh, etermasuk eAbu eYusuf edan eMuhammad eIbn eAl-Hasan 

eAsy-Syaibani, ekedua etokoh efiqh eHanafi, eberpendirian ebahwa eakad eal-

musaqoh edibolehkan. eAlasan elain eyang emereka ekemukakan eadalah 

ebahwaesebagian epemilik etanah eperkebunan etidak emampu eatau etidak 

emempunyai ekesempatan euntuk emengelolah esendiri eperkebunannya.
43

 

c. Rukun edan eSyarat eBagi eHasil eMusaqoh 

Ulama eHanafiyah eberpendirian ebahwa eyang emenjadi erukun edalam eakad 

emusaqah eadalah eijab edari epemilik etanah eperkebunan, ekabul edari epetani 

epenggarap, edan epekerjaan edari epihak epenggarap. eJumhur eulama emenetapkan 

ebahwa erukun eMusaqah eada elima, eyaitu eberikut eini e: 

1) Dua eorang eyang eakad e eberakal. 

2) Objek eMusaqah, eobjek eMusaqah emenurut eulama eHanafiah eadalah 

epohon- epohon eyang eberbuah, eseperti ekurma. eAkan etetapi, emenurut 

esebagian eulama eHanafiah elainnya edibolehkan eMusaqah eatas epohon 

eyang etidak eberbuah esebab esama-sama emembutuhkan epengurusan edan 
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esiraman.Objek emusaqah emenurut eulama eMalikiyah eberpendapat 

ebahwa eobjek emusaqah eadalah etumbuh- etumbuhan, eseperti epohon 

eyang eberbuah edan eyang ememiliki eakar eyang etetap edi etanah, eseperti 

eanggur, ekurma eyang eberbuah, edan elain-lain, edengan edua esyarat: 

a) Akad edi elakukan esebelum ebuah etampak edan edapat edi 

eperjualbelikan 

b) Akad edi etenntukan edengan ewaktu etertentu. 

Menurut eUlama eHanabilah eberpendapat ebahwa eMusaqah edimaksudkan 

epada epohon-pohon eberbuah eyang edapat edimakan. eUlama eSyafi'iyah edalam 

emadzhab ebaru eberpendapat ebahwa eMusaqah ehanya edapat edilakukan epada 

ekurma edan eanggur esaja. eKurma edidasarkan epada eperbuatan eRasulullah eSAW 

eterhadap eorang eKhaibar, esedangkan eanggur ehampir esama ehukumnya edengan 

ekurma ebila editinjau edari esegi ewajib ezakatnya. 

3) eBuah, edisyaratkan emenentukan ebuah eketika eakad euntuk ekedua epihak. 

4) ePekerjaan, edisyaratkan epenggarap eharus ebekerja esendiri. eJika edi esyaratkan 

ebahwa epemilik eharus ebekerja eatau edikerjakan esecara ebersama-sama, eakad 

emenjadi etidak esah. eUlama emensyaratkan epenggarap eharus emengetahui 

ebatas ewaktu, eyaitu ekapan emaksimal eberbuah edan ekapan eminimal eberbuah. 

eUlama eHanafiyah etidak ememberikan ebatasan ewaktu, ebaik edalam 

emuzara‟ah emaupun emusaqah esebab eRasulullah eSAW epun etidak 

ememberikan ebatasan eketika ebermualah edengan eorang eKhaibar. 
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5) eShigha, e(ijab edan eqabul) e emenurut eulama eSyafi‟iyah, etidak ediperbolehkan 

emenggunakan ekata eijarah e eHanabilah emembolehkan esebab eyang 

eterpenting eadalah emaksudnya. eBagi eorang eyang emampu eberbicara, eqabul 

eharus ediucapkan eagar eakad emenjadi elazim, eseperti epada eijarah. eMenurut 

eulama eHanabilah, esebagaimana epada emuzara‟ah, etidak edisyaratkan eqabul 

edengan eucapan, emelainkan ecukup edengan emengerjakannya.
44

 e 

Adapun esyarat-syarat eyang eharus edipenuhi eoleh emasing-masing erukun 

sebagai eberikut: 

1) Kedua ebelah epihak eyang emelakukan etransaksi emusaqah eharus eorang 

eyang ecakap ebertindak ehukum, eyakni edewasa e 

2) Objek emusaqah eitu eharus eterdiri eatas epepohonan eyang emempunyai 

ebuah. eDalam emenentukan eobjek emusaqah eini eterdapat eperbedaan 

ependapat eulama efiqh. eMenurut eUlama ehanafiyah, eyang eboleh 

emenjadi eobjek emusaqah eadalah epepohonan eyang eberbuah e eAkan 

etetapi, eulama ehanafiyah emengakhiri emenyatakan, emusaqah ejuga 

eberlak epada epepohonan eyang etidak emempunyai ebuah, ejika ehal eitu 

edibutuhkan emasyarakat. eUlama emalikiyah, emenyatakan ebahwa eyang 

emenjadi eobjek emusaqah eitu eadalah etanaman ekeras edan epalawijaya, 

eseperti ekurma, eterong,apel edan eanggur edengan esyarat: 

a) Akad emusaqoh eitu edilakukan esebelum ebuah eitu elayak edi epanen 

b) Tenggang ewaktu eyang edi etentukan ejelas 
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c) Akadnya edilakukan esetelah etanaman eitu etumbuh 

d) Pemilik eperkebunan etidak emampu euntuk emengelolah edan 

ememelihara etanaman eitu. 

Menurut eulama ehanabilah, eyang e eboleh edijadikan eobjek emusaqah eadalah 

eterhadap etanaman eyang ebuahnya eboleh edikonsumsi. eOleh esebab 

eitu,emusaqah etidak eberlaku eterhadap etanaman eyang etidak ememiliki ebuah. 

eAdapun eulama eSyafi‟iyah eberpendapat ebahwa eyang eboleh edijadikan eobjek 

eakad emusaqah eadalah ekurma edan eanggur. 

1) Tanah eitu ediserahkan esepenuhnya ekepada epetani epenggarap esetelah 

eakad eberlangsung euntuk edigarap,tanpa ecampur etangan epemilik etanah. 

2) Hasil e ebersama, esesuai edengan ekesepakatan eyang emereka ebuat, ebaik 

edibagi edua edua, etiga, edan esebagainya. eMenurut eImam eSyafo‟i eyang 

eterkuat, esah emelakukan eperjanjian emusaqah epada ekebun eyang etelah 

emulai eberbuah, etetapi ebuahnya ebelum edapat edipastikan eakan ebaik e 

3) Lamanya eperjanjian eharus ejelas, ekarena etransaksi eini esama edengan 

etransaksi esewa-menyewa eagar eterhindar edari eketidakpastian.
45

 

d. Hukum eMusaqoh eShahih edan eFasid e 

Musaqah eyang eshahih eadalah eakad emusaqah eyang esyarat-syaratnya e 

eterpenuhi. eApabila esyarat-syaratnya etidak eterpenuhi, emaka emusaqah emenjadi 

efasid. e 

1) Hukum emusaqah eyang eshahih. e 
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Ada ebeberapa eketentuan ehukum eyang eberlaku euntuk emusaqah eyang 

eshahih. 

 

a) Menurut eHanafiah e 

Ulama eHanafiah emengemukakan etentang eketentuan ehukum eyang 

eberlaku e euntuk emusaqah esebagai eberikut: e 

(1) Semua epekerjaan eyang eberkaitan edengan epemeliharaan epohon 

emerupakan ekewajiban epengarap, esedangkan esegala esesuatu 

eyang edibutuhkan eoleh epohon, eseperti ebiaya eperawatan edan 

epemeliharaan emenjadi etanggung ejawab ebersama eantara 

epemilik edengan epenggarap. e 

(2) Hasil eyang ediperoleh edibagi eantara ekedua ebelah epihak 

eberdasarkan esyarat-syarat eyang edisepakati. e 

(3) Apabila epohon etidak emenghasilkan ebuah, emaka ekedua ebelah 

epihak etidak emendapatkan eapa-apa. e 

(4) Akad emusaqah emerupakan eakad eyang elazim eatau emengikat 

ebagi ekedua ebelah epihak. eOleh ekarena eitu, emasing-masing 

epihak etidak ebisa emenolak euntuk emelaksanakannya eatau 

emembatalkannya etanpa epersetujuan epihak eyang elain, ekecuali 

ekarena eudzur. e 

(5) Pemilik eboleh ememaksa epenggarap euntuk emelakukan 

epekerjaannya, ekecuali ekarena eudzur. e 
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(6) Dibolehkan emenambah ehasil e(bagian) edari eketetapan eyang 

etelah edisepakati. 

(7) Penggarap etidak eboleh ememberikan emusaqah ekepada eorang 

elain, ekecuali eapabila ediizinkan eoleh epemilik epohon. 

eApabilaeia emelakukan epenyimpangan, edengan ememberikan 

egarapan emusaqah ekepada eorang elain, emaka ebuah eyang 

edihasilkan euntuk epemilik epohon, edan epenggarap epertama 

etidak emendapatkan eupah, esedangkan euntuk epenggarap ekedua 

ediberikan eupah eyang esepadan edengan epekerjaannya.
46

 

b) Menurut eMalikiyah e e 

Pada eumumnya eulama eMalikiyah emenyepakati ehukum-hukum 

emusaqah eyang edikemukakan eoleh eulama eHanafiah. eNamun, 

emereka eberpendapat edalam ehal epenggarapan ekebun edapat edibagi 

ekepada etiga ebagian, eyaitu esebagai eberikut: e 

(1)  ePekerjaan-pekerjaan eyang etidak eada ekaitannya edengan ebuah-

buahan. eDalam ehal eini epenggarap etidak eterkait edengan eakad 

edan etidak eboleh edijadikan esebagai esyarat. e 

(2)  ePekerjaan-pekerjaan eyang eberkaitan edengan ebuah-buahan edan 

eada ebekasnya, eseperti emenggali esumur eatau emembangun 
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egudang euntuk emenyimpan ebuah. eDalam ehal eini epenggarap 

ejuga etidak eterikat edan etidak eboleh edijadikan esyarat. 

(3) Pekerjaan-pekerjaan eyang eberkaitan edengan ebuah etetapi etidak 

eada ebekasnya, eseperti emenyiram etanaman eatau epohon. 

eDalamehal eini epenggarap eterkait edengan eakad edan eboleh 

edijadikan esyarat. e 

Adapun emengenai ehak eamil e(penggarap), eia ememperoleh 

ebagian edari ehasil ebuah-buahan eyang ediperoleh, emisalnya 

esepertiga, eatau esetengah, esesuai e edengan ehasil ekesepakatan 

eantara epenggarap edengan epemilik.
47

 e eApabila epohon etidak 

emenghasilkan eapa-apa emaka ekedua epihak etidak ememperoleh 

eapa-apa, ekarena etidak eberhasilnya ebuah ekarena erusaknya eakad 

emelainkan ekarena esebab-sebab ealamiah. 

c) Menurut eSyafi‟ eiyah edan eHanabilah 

Ulama eSyafi‟iyah edan eHanabilah esepakat edengan eMalikiyah 

edalam epembatasan epekerjaan epenggarap edan ehak-haknya. eMereka 

emengatakan edalam ekaitan edengan epenggarap ebahwa esemua 

epekerjaan eyang emanfaatnya euntuk ebuah eatau eyang erutin esetiap 

etahun eseperti emenyiram epohon edan emembersihkan esaluran eair 

emerupakan ekewajiban epenggarap. eSedangkan epekerjaan eyang 
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etidak erutin edan emanfaatnya euntuk etanah, eseperti emembuat esaluran 

eair eatau epagar, emerupakan ekewajiban epemilik ekebun. 

2) Hukum emusaqah eyang efasid e  

Akad emusaqah emenjadi efasid ekarena etidak eterpenuhinya esalah esatu 

esyarat eyang etelah editentukan eoleh esyara‟. eMenurut eHanafiah, ehal-hal 

eyang emeyebabkan efasid-nya eakad emusaqah eadalah esebaagai eberikut: e 

A. Adanya esyarat ebahwa ehasil eyang ediperoleh esemuanya euntuk esalah 

esatu epihak esaja. eDalam ehal eini emakna esyirkah emenjadi etidak eada. 

e 

b) eAdanya esyarat ebahwa esebagian etertentu edari ehasil eyang ediperoleh 

euntuk esalah esatu epihak. e 

c) eAdanya esyarat ebahwa epemilik ekebun eikut eserta emelakukan 

epenggarapan.
48

 

d) eAdanya esyarat ebahwa epemetikan edibebankan ekepada epenggarap 

ekarena epenggarap ehanya eberkewajiban ememelihara etanaman 

esebelum ehasilnya edipetik. eAdapun esesudahnya, emenjadi 

ekewajiban ekedua ebelah epihak. e 

e) eAdanya esyarat ebahwa epemeliharaan esetelah epembagian ehasil 

emenjadi ekewajiban epenggarap, ekarena ehal eitu ebukan etermasuk eke 

edalam ekategori egarapan emusaqah. e 

f) eAdanya esyarat ebahwa epenggarap eharus etetap ebekerja esetelah 

eselesainya emasa eperjanjian emusaqah. 
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 eg) e eAdanya ekesepakatan eterhadap emasa eyang emenurut ekebiasaan 

ebuah etidak emungkin eberhasil edalam ewaktu eatau emasa 

etersebut,ekarena ehal eitu emerugikan epenggarap edan etidak eakan 

etercapainya etujuan eakad emusaqah. e 

h) e eKerja esama emusaqah edengan eteman eserikat e(sesama epemilik 

ekebun). eSeperti esatu ekebun edimiliki eoleh edua eorang ebesama-

sama. ePemilik eyang epertama ememberikan ebagian ekebunnya 

ekepada etemannya e(pemilik ekedua) euntuk edigarap edengan ecara 

emusaqah edengan ebagian ehasilnya edua epertiga euntuknya, 

esedangkan euntuk eteman eserikat eyang emenjadi eamil e ediberi 

esepertiga. eHal eini etidak edibolehkan edan emenyebabkan emusaqah 

emenjadi efasid, ekarena edalam emusaqah eterkandung eijarah. eDan 

esatu eorang etidak eboleh esekaligus emenjadi eajir e(tenaga ekerja) edan 

esyarik. e 

Adapun edampak eatau eakibat ehukum edari efasid-nya emusaqah emenurut 

eHanafiah eadalah eseabagai eberikut: e 

a) ePenggarap etidak ebisa edipaksa euntuk ebekerja ekarena eakad eyang 

edapat edijadikan edasar eutnuk ememaksanya etidak esah. e 

b) eHasil eyang ediperoleh eseluruhnya euntuk esi epemilik epohon, ekarena 

ehal eitu emerupakan epenambahan eatas ehak emiliknya.Sedangkan 

eamil etidak ememperoleh ebagian esama esekali.
49
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c) eApabila emusaqah emenjadi efasid, emaka epenggarap eberhak 

emenerima eupah eyang esepadan. e 

d) eMenurut eAbu eYusuf, eupah eyang esepadan e(ujratul emitsli) eharus e e e e 

editentukan ebatasnya, esedangkan emenurut eMuhammad eUpah eyang 

esepadan eharus esecukupnya. e 

Menurut eMalikiyah eapabila emusaqah erusak esebelum epenggarapan 

emaka eakad emenjadi efasakh eatau ebatal. eApabila emusaqah erusak esetelah 

emulai ebekerja, emaka eakad edibatalkan edi etengah-tengah epekerjaannya eitu, 

edan epenggarap eberhak eatas eupah eyang esepadan, ejika eakad eberpindah edari 

emusaqah emenjadi eijarah efasidah eatau ejual ebeli efasid. eDi eantara econtoh 

eperpindahan edari emusaqah e 

kepada eiajarah efasidah eadalah epenggarap emensyaratkan etambahan 

eseseuatu eyang etertentu edari epemilik ekebun. eDalam econtoh eini eseolah-

olah epemilik emenyewa epenggarap euntuk ebekerja edi ekebunnya edengan 

eimbalan etamabahan esesuatu edan esebagian edari ehasil ekebun etersebut. 

eApabila etambahan etersebut edari epenggarap euntuk epemilik ekebun emaka 

eakad eberpindah ecari emusaqah emenjadi ejual ebeli efasid, eyakni emenjual 

ebuah-buahan esebelum ekelihatan ebagus eatau emasak. eDalam ehal eini 

epenggarap eberhak eats eupah eyang esepadan, edan etidak emendapat ebagian 

edari ehasil ebuahnya.
50
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Apabila emusaqah erusak ekarena ekemudaratan, eatau ekarena etidak 

eterpenuhinya esyarat-syaratnya, eatau ekarena eadanya epenghalang 

eatauegharar e(penipuan) emaka emusaqah editeruskan edengan emusaqah eyang 

esepadan e(musaqah emitsli), eseperti emusaqah eatas ebuah eyang esebagian etua 

e(masak) edan esebagian elagi ebelum. e 

Menurut eSyafi‟iyah edan eHanabilah, eapbila ebuah eyang ekeluar esetelah 

epenggarapan eternyata ebukan emilik eorang eyang eberakad edengannya emaka 

esi epenggarap eberhak emendapat eupah eyang edisepakati eats epekerjaannya, 

ekarena eia etelah ekehilangan emanfaat edari ejerih epayahnya edalam emusaqah 

etersebut. eDi eantara ehal-hal eyang emenyebabkab emusaqah emenjadi efasid 

eadalah ebahwa emasing-masing epihak etidak emengetahui ebagian emasing-

masing edari ehasil eyang ediperoleh, emensyaratkan euang edalam ejumlah 

eyang editentukan, eatau ebuah edengan ejumlah etertentu, emensyaratkan 

epemilik eharus ebekerja, eatau emensyaratkan emengerjakan epekerjaan elain 

eselain epohon eyang edisepakati.
51

 

e. eBerakhirnya eAkad eMusaqah e 

Menurut epara eulama efiqh, eakad emusaqah eberakhir eapabila: e 

1) Tenggang ewaktu eyang edisepakti edalam eakad etelah ehabis. e 

2) Salah esatu epihak emeninggal edunia. e 

3) Ada euzur eyang emembuat esalah esatu epihak etidak eboleh 

emelanjutkan eakad. eUzur eyang emereka emaksudkan edalam ehal eini 
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edi eantaranya eadalah epetani epenggarap eitu eterkenal 

esebagaieseorang epencuri ehasil etanaman edan epetani epenggarap eitu 

esakit eyang etidak ememungkinkan edia euntuk ebekerja. e 

Jika epetani ewafat, emaka eahli ewarisnya eboleh emelanjutkan eakad eitu 

ejika etanaman eitu ebelum edipanen. eAdapun ejika epemilik eperkebunan eyang 

ewafat, emaka epekerjaan epetani eharus edilanjutkan. eJika ekedua ebelah epihak 

eyang eberakad emeninggal edunia, ekedua ebelah epihak eahli ewaris eboleh 

ememilih eantara emeneruskan eatau emenghentikannya. e 

Akan etetapi eulama eMalikiyah emenyatakan ebahwa eakad emusaqah 

eialahakad eyang eboleh ediwarisi, ejika esalah esatu epihak emeninggal edunia 

edan etidak eboleh edibatalkan ehanya ekarena eada euzur edari epihak epetani. 

eUlama esyafi‟iyah, ejuga emenyatakan ebahwa eakad emusaqah etidak eboleh 

edibatalkan ekarena eadanya euzur. eJika epetani epenggarap emempunyai euzur, 

emaka eharus editunjuk esalah eseorang eya epoang ebertanggung ejawab euntuk 

emelanjutkan epekerjaan eitu. e 

Jika epenggarap ekabur esebelum epenggarapannya eselesai, eia etidak 

emendapatkan eapa-apa esebab eia edipandang etelah erela euntuk etidak 

emendapatklan eapa-apa. eJika epemilik emembatalkan emusaqah esebelum 

etampak ebuah, epekerja eberhak emendapatkan eupah eatas epekerjaanya. e e 

Ulama eHanabilah epun eberdapat ebahwa emusaqah edipandang eselesai 

edengam ehabisnya ewaktu. eAkan etetapi, ejika ekeduanya emenetapkan 
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epadaesuatu etahun eyang emenurut ekebiasaan eakan eada ebuah, etetapi eternyata 

etidak, epenggarap etidak emendapatkan eapa-apa.
52

 

f. ehikmah emusaqoh 

 Ada eorang ekaya eyang ememiliki etanah edan edi eTanami epohon ekurma edan 

epohon-pohon elainya, etetapi edia etidak emampu euntuk ememelihara epohon eini 

ekarena eada esuatu ehalangan eyang emenghalanginya. eMaka eAllah eyang eMaha 

eBijakana ememperbolehkan eorang eitu euntuk emengadakan esuatu eperjanjian 

edengan eorang eyang edaapat ememeliharanya, eyang emasing-masing epihak 

emendapatkan ebagian edari ebuah eyang edi ehasilkan. eDalam ehal eini eada edua 

ehikmah: 

1) menghilangkan ekemiskinan edari epundak eorang-orang emiskin 

esehingga edapat emencukupi ekebutuhannya. 

2) Saling etukar emanfaat ediantara emanusia. 

 Di esamping eitu eada efaedah elain ebagi epemilik epohon, eyaitu ekarena 

epemeliharaan etelah eberjasa emerawat ehigga epohon emenjadi ebesar. eKalau 

eseandainya epohon eitu edibiarkan ebegitu esaja etanpa edisirami, etentu edapat emati 

edalam ewaktu eyang esingkat. eBelum elagi efaedah edari eadanya eikatan ecinta, 

ekasih esaying, eantara esesama emanusia, emaka ejadilah eumat eini eyang ebersatu 

edan ebekerja euntuk ekemaslahatan, esehingga eapa eyang ediperbolehkan 

emengandung efaedah eyang ebesar.
53
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 Dari euraian ediatas edapat edisimpulkan ebahwa eakad eadalah esuatu 

eperjanjian eatau eikatan eyang eterjadi eantara ekedua ebelah epihak, eyang esatu 

emenyatakan eijab eyang ekedua emenyatakan eqabul, eyang ekemudian 

emenimbulkan esebuah eakibat-akibat ehukum. eDalam efiqh emuamalah eada 

ebeberapa ebentuk eakad edalam ebidang epertanian eantara elain eialah eakad 

eMuzara‟ah, eakad eMuhhabarah edan eakad eMusaqah. 

Dalam ehal eini epenulis eberanggapan ebahwa esitem ebagi ehasil edalam 

ebidang ememelihara eperkebunan eialah eakad emusaqah esebuah ebentuk ekerja 

esama eantara ekedua ebelah epihak eyaitu epemilik ekebun edan edan epenggarap 

edengan etujuan eagar ekebun etersebut edapat edipelihara edan edirawat esehingga 

ememberikan ehasil eyang emaksimal. eBahwasanya edalam eakad emusaqah 

etersebut ememiliki ehukum etersendiri, esyarat edan erukun eyang eharus edipenuhi, 

eadapun ehikmah edari epelaksanaan eakad emusaqah eialah edapat emenghilangkan 

ekemiskinan edari epundak eorang-orang emiskin esehingga edapat emencukupi 

ekebutuhanya. e 

g. Kesejahteraan 

1) Pengertian eKesejahteraan e 

 Kesejahteraan emerupakan etitik eukur ebagi esuatu emasyarakat ebahwa 

etelah eberada epada ekondisi esejahtera. eKesejahteraan etersebut edapat ediukur 

edari ekesehatan, ekeadaan eekonomi, ekebahagiaan edan ekualitas ehidup erakyat.
54
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 Sejahtera esebagaimana etelah edikemukakan edalam ekamus ebesar 

ebahasa eIndonesia eadalah eaman, esentosa, edamai, emakmur edan eselamat 

e(terlepas) edari esegala emacam egangguan, ekesukaan edan 

esebagainya.Keamanan emerupakan esuatu ekeadaan eterjamin enya ejiwa emaupun 

eraga eseseorang ebaik eindividu emaupun egolongan. eAdapun ekeselamatan 

emerupakan ekeadaan emeliputi eterlindungi edari emasalah efisik, esosial, 

ekeuangan, epolitik eperasaan, epekerjaan, epsikologis, eperkara-perkara elain eyang 

emembuat ekerusakan edan ekejadian eyang etidak ediinginkan. eKeselamatan 

ebiasanya edijamin eoleh ejaminan eatas easuransi ejiwa. eSedangkan ekemakmuran 

emerupakan ekeadaan eseseorang eketika eterpenuhinya eatau etercukupinya 

ekebutuhan-kebutuhan eseseorang ebaik elahir emaupun ebatin. 

 Kesejahteraan edapat ediartikan eperasaan ehidup eyang esetingkat elebih 

etinggi edari ekebahagiaan. eOrang emerasa ehidupnya esejahtera eapabila eia 

emerasa esenang, etidak ekurang esuatu eapapun edalam ebatas eyang emungkin 

edicapainya, ejiwanya etentram elahir edan ebatin eterpelihara, eia emerasakan 

ekeadilan edalam ehidupnya, eia eterlepas edari ekemiskinan eyang emenyiksa edan 

ebahaya ekemiskinan eyang emengancam.
55

 

 Secara eharfiah esejahtera eberasal edari ekata esansekerta eyaitu eCatera 

eyang eberarti epayung. eArtinya eadalah eyaitu eorang eyang esejahtera eadalah 

eorang eyang edalam ehidupnya ebebas edari ekemiskinan, ekebodohan, eketakutan, 

                                                                                                                                                                              
e2009”, eEconomics eDevelupment eAnalysis eJournal, eJurusan eEkonomi ePembangunan, 

eFakultas eEkonomi, eUNS,Indonesia, e2020 
55

 eAnwar eAbbas, eBung eHatta edan eEkonomi eIslam,( ejakarta eMulti ePressindo,2008), eh.166. 
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ekekhawatiran esehingga ehidupnya eaman edan etentram, ebaik elahir emaupun 

ebatin. eMenuruteUndang-undang eKetenagakerjaan e emenjelaskan ebahwa 

ekesejahteraan eadalah esuatu epemenuhan ekebutuhan edan eatau ekeperluan eyang 

ebersifat ejasmaniyah edan erohaniah, ebaik e edidalam emaupun ediluar ehubungan 

ekerja, eyang esecara elangsung eatau etidak elangsung edapat emempertinggi 

eproduktifitas ekerja edalam e elingkungan ekerja eyang eaman edan esehat.
56

 

 Para eFuqaha esepakat ebahwa ekesejahteraan emanusia edan epenghapusan 

ekesulitan eadalah etujuan eutama esyariah. ePandangan eini edalam ekonsep 

eekonomi eIslam ememberikan epenjelaan ebahwa e ekesejahteraan edilakukan 

emelalui emenghapuskan esemua ekesulitan edan eketidaknyamanan eserta 

emeningkatkan ekualitas ekehidupan esecara emoral edan ematerial.
57

 

2) ePengertian eKesejahteraan eMasyarakat e 

Kesejahteraan emasyarakat eadalah esuatu ekondisi eyang ememperlihatkan 

esuatu ekeadaan ekehidupan emasyarakat edapat edilihat edari estandar ekehidupan 

emasyarakat. eStandar ekehidupan emasyarakat edapat edilihat emelalui ebeberapa 

eindikator eyang etelah editentukan eoleh eBiro ePusat eStatistik e(BPS). 

Kesejahteraan esosial emenurut eUndang-Undang eNomor e11 eTahun e2009 

etentang eKesejahteraan eSosial epasal e1 eayat e1 e:”kesejahteraan esosial eadalah 

ekondisi eterpenuhinya ekebutuhan ematerial, espritual, edan esosial ewarga enegara 

eagar edapat ehidup elayak edan emampu emengembangkan ediri, esehingga 
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 eUndang-undang eNomor e31 eTahun e2003 eTentang eKetenagakerjaan, ePasal e1 eayat e(13) 
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edapatemengbangkan efungsi esosialnyaAdapun epengertian ekesejahteraan 

emenurut epara eahli eadalah esebagai eberikut:
58

 

a) eArthur eDunham e 

Kesejahteraan esosial edapat edidefinisikan esebagai ekegiatankegiatan 

eterorganisasi edengan etujuan emeningkatkan ekesejahteraan edari esegi 

esosial emelalui epemberian ekepada eorang euntuk ememenuhi ekebutuhan-

kebutuhan edalam ebeberapa ebidang eseperti ekehidupan ekeluarga edan eanak, 

ekesehatan, epenyesuain esosial, ewaktu esenggang, estandar-standar 

ekehidupan edan ehubungan-hubungan esosial. ePelayanan ekesejahteraan 

esosial ememberi eperhatian eutama eterhadap eindividu-individu, ekelompok 

ekelompok, ekomunitas-komunitas, edan ekesatuankesatuan ependuduk eyang 

elebih eluas, epelayanan eini emencakup epemeliharaan eatau eperawatan, 

epenyembuhan edan epencegahan.
59

 

b) eWalter eA. eFrienlander e 

Kesejahteraan esosial eadalah esuatu esistem eterorganisir edari epelayanan-

pelayanan esosial edan elembaga-lembaga eyang eberaksud euntuk emembantu 

eindividu-individu edan ekelompokkelompok euntuk emencapai estandar-

standar ekehidupan edan ekesehatan eyang ememuaskan, eserta ehubungan-

hubungan eperorangan edan esosial eyang ememungkinkan emereka 

ememperkembangkanesegenap ekemampuan edan emeningkatkan 
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 eUndang-Undang eRepublik eIndonesia eNomor e11 eTahun e2009 eTentang eKesejahteraan 
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 eAdi eFahrudin, ePengantar eKesejahteraan eSosial, e(Bandung eRefika eAditama, e2012),h.28 
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ekesejahteraan emereka eselaras edengan ekebutuhan-kebutuhan ekeluarga 

emaupun emasyarakat.
60

 

c) eHarold eL. eWilensky edan eCharles eN. eLebeaux 

Kesejahteraan esosial eadalah esuatu esistem eyang eterorganisir edari 

eusaha-usaha epelayanan esosial edan elembaga-lembaga esosial, euntuk 

emembantu eindividu-individu edan ekelompok edalam emencapai etingkat 

ehidup eserta ekesehatan eyang ememuaskan. eMaksudnya eagar eindividu edan 

erelasi-relasi esosialnya ememperoleh ekesempatan eyang eseluas-luasnya euntk 

emengembangkan ekemampuan-kemampuannya eserta emeningkatkan eatau 

emenyempurnakan ekesejahteraan esebagai emanusia esesuai edengan 

ekebutuhan emasyarakat.
61

 

Dari ebeberapa epengertian ediatas edapat edisimpulkan ebahwa 

ekesejahteran emasyarakat eadalah esuatu ekeadaan eterpenuhi ekebutuhan-

kebutuhan edasar emasyarakat ebaik emelalui eprogram-program eyang 

ediadakan epemeritah emaupun ekebutuhan edasar eyang etelah eterpenuhi eoleh 

eusaha-usaha eyang edilakukan emasyarakat. 

3) e Indikator eKesejahteraan eMasyarakat e 

Kesejahteraan emasyarakat edapat ediukur edari eberbagai eindikator, eindikator 

ekesejahteraan emerupakan esuatu eukuran eketercapaian emasyarakat edimana 

emasyarakat edapat edikatakan esejahtera eatau etidak. eBerikut 
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 eIbid, eh.9 
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ebeberapaeindikator-indikator ekesejahteraan emasyarakat emenurut ebeberapa 

eorganisasi esosial edan emenurut ebeberapa eahli. eKesejahteraan emasyarakat 

eyang ehanya ediukur edengan eindikator emoneter emenunjukkan 

eketidaksempurnaan eukuran ekesejahteraan emasyarakat ekarena eadanya 

ekelemahan eindikator emoneter. eOleh ekarena eitu, eBeerman emembedakan 

eindikator ekesejahteraan emasyarakat edalam etiga ekelompok, eyaitu:
62

 

a) eKelompok eyang eberusaha emembandingkan etingkat ekesejahteraan 

emasyarakat edi edua enegara edengan ememperbaiki ecara eperhitungan 

ependapatan enasional eyang edipelopori eColin eClark, eGilbert, edan eKanvis. e 

b) eKelompok eyang eberusaha euntuk emenyusun epenyesuaian ependapatan 

emasyarakat edibandingkan edengan emempertimbangkan eperbedaan etingkat 

eharga esetiap eNegara. 

c) eKelompok eyang eberusaha euntuk emembandingkan etingkat 

ekesejahteraan esetiap enegara eberdasarkan edata eyang etidak ebersifat 

emoneter eseperti ejumlah ekendaraan ebermotor edan ekonsumsi eminyak eyang 

edipelopori eBennet. 

Menurut eBKKBN eada elima eindikator eyang eharus edipenuhi eagar e esuatu 

ekeluarga edikategorikan esebagai ekeluarga esejahtera, eyaitu: eanggota ekeluarga 

emelaksanakan eibadah esesuai eagama eyang edianut emasing-masing. eSeluruh 

eanggota ekeluarga epada eumumnya emakan edua ekali esehari eatau elebih, eseluruh 

eanggota ekeluarga emempunyai epakaian eyang eberbeda edirumah, 

                                                             
62
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esekolah,ebekerja edan ebepergian, ebagian eterluas elantai erumah ebukan edari 

etanah, ebila eanak esakit eatau ePUS e(Pasangan eUsia eSubur) eingin emengikuti eKB 

epergi eke esarana/petugas ekesehatan eserta ediberi ecara eKB emodern.
63

 

Dari ebeberapa edefinisi eindikator ekesejahteraan ediatas edapat edisimpulkan 

ebahwa eindikator ekesejahteraan emeliputi:
64

 

a) e e ePendapatan e e 

Pendapatan emerupakan epenghasilan eyang ediperoleh emasyarakat eyang 

eberasal edari ependapatan ekepala erumah etangga emaupun ependapatan 

eanggota-anggota erumah etangga. ePenghasilan etersebut ebiasanya 

edialokasikan euntuk ekonsumsi, ekesehatan, emaupun ependidikan edan 

ekebutuhan elain eyang ebersifat ematerial. e eIndikator ependapatan edigolongkan 

emenjadi e3 eitem eyaitu e: e 

(1) eTinggi e(> eRp.5.000.000) e  

(2) eSedang e(Rp. e1.000.000- eRp. e5.000.000) e 

(3) eRendah e(<Rp. e1.000.000) e 

b) e eKonsumsi epengeluaran e 

Pola ekonsumsi erumah etangga emerupakan esalah esatu eindikator 

ekesejahteraan erumah etangga/keluarga. eSelama eini eberkembang epengertian 

ebahwa ebesar ekecilnya eproporsi epengeluaran euntuk ekonsumsi emakanan 

eterhadap eseluruh epengeluaran erumah etangga edapat ememberikan 
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egambaranekesejahteraan erumah etangga etersebut. eRumah etangga edengan 

eproporsi epengeluaran eyang elebih ebesar euntuk ekonsumsi emakanan 

emengindikasikan erumah etangga eyang eberpenghasilan erendah. eMakin etinggi 

etingkat epenghasilan erumah etangga, emakin ekecil eproporsi epengeluaran 

euntuk emakanan eterhadap eseluruh epengeluaran erumah etangga. eDengan ekata 

elain edapat edikatakan ebahwa e erumah etangga/keluarga eakan esemakin 

esejahtera ebila epersentase epengeluaran euntuk emakanan eakan ejauh elebih 

ekecil edibandingkan epresentase epengeluaran euntuk enon emakanan e<80% 

edari ependapatan. 

c).e e ePendidikan e e 

Pendidikan emerupakan ebimbingan eatau epertolongan eyang ediberikan 

eoleh eorang edewasa ekepada eperkembangan eanak euntuk emencapai 

ekedewasaannya edengan etujuan eagar eanak ecukup ecakap emelaksanakan 

etugas ehidupnya esendiri etidak edengan ebantuan eorang elain. eSebagian ebesar 

emasyarakat emodern ememandang elembaga-lembaga ependidikan esebagai 

eperanan ekunci edalam emencapai etujuan esosial epemerintah ebersama eorang 

etua etelah emenyediakan eanggaran ependidikan eyang ediperlukan esecara 

ebesar-besaran euntuk ekemajuan esosial edan ekemajuan ebangsa, euntuk 

emempertahankan enilai-nilai etradisional eyng eberupa enilai-nilai eluhur eyang 

ehasil ekewajiban euntuk ememenuhi ehukum-hukum edan enorma-norma eyang 

eberlaku, ejiwa epatriotisme edan esebagainya. eMenurut ementeri 
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ependidikanekategori ependidikan edalam estandar ekesejahteraan eadalah ewajib 

ebelajar e9 etahun. 

d). e ePerumahan e e 

Dalam edata estatistik eperumahan emasuk edalam ekonsumsi erumah etangga, 

eberikut ekonsep edan edefinisi eperumahan emenurut eBiro ePusat eStatistik 

e(BPS) edikatakan eperumahan eyang edianggap esejahtera eadalah etempat 

eberlindung eyang emempuyai edinding, elantai, edan eatap ebaik. eBangunan eyang 

edianggap ekategori esejahtera eadalah eluas elantainya e10 em2 edan ebagian 

eterluas edari erumah ebukan etanah. eStatus epenguasaan etempat etinggal emilik 

esendiri. 

e). e eKesehatan e e 

Kesehatan eadalah ekeadaan esejahteraa edari ebadan, ejiwa edan esosial e eyang 

ememugkinkan esetiap eorang ehidup eproduktif esecara esoisal eekonomis. e 

 4). eFaktor-faktor eyang emempegaruhi ekesejahteraan 

a) eFaktor eIntern eKeluarga e 

(1) Jumlah eanggota ekeluarga e 

Pada ezaman eseperti esekarang eini etuntutan ekeluarga esemakin 

emeningkat etidak ehanya ecukup edengan ekebutuhan eprimer e(sandang, 

epangan, epapan, ependidikan, edan esarana ependidikan) etetapi e 

ekebutuhan elainnya eseperti ehiburan, erekreasi, esarana eibadah, esarana 

euntuk etransportasi, edan elingkungan eyang eserasi.  

 



58 
 

 

 

(2) Tempat etinggal e 

Suasana etempat etinggal esangat emempengaruhi ekesejahteraan 

ekeluarga. eKeadaan etempat etinggal eyang ediatur esesuai edengan eselera 

ekeindahan epenghuninya, eakan elebih emenimbulkan esuasana eyang 

etenang edan emenggembirakan eserta emenyejukan ehati. eSebaliknya 

etempat etinggal eyang etidak eteratur, etidak ejarang emenimbulkan 

ekebosanan euntuk emenempati. 

(3) Keadaan esosial eekonomi ekeluarga e 

Keadaan esosial edalam ekeluarga edapat edikatakan ebaik eatau 

eharmonis, ebilamana eada ehubungan eyang ebaik edan ebenar-benar 

edidasari eketulusan ehati edan erasa ekasih esayang eantara eanggota 

ekeluarga. eManifestasi edaripada ehubungan eyang ebenar-benar edidasari 

eketulusan ehati edan erasa epenuh ekasih esayang, enampak edengan eadanya 

esaling ehormat, emenghormati, etoleransi, ebantu-membantu edan esaling 

emempercayai. e e 

(4) Keadaan eEkonomi ekeluarga e e 

Ekonomi edalam ekeluarga emeliputi ekeuangan edan esumber-

sumber eyang edapat emeningkatkan etaraf ehidup eanggota ekeluarga ejadi 

esemakin ebanyak esumber-sumber ekeuangan/pendapatan eyang 

editerima, emaka eakan emeningkatkan etaraf ehidup ekeluarga. E 
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b) eFaktor eEkstern e 

Kesejahteraan ekeluarga eperlu edipelihara edan eterus edikembangkan 

eterjadinya ekegoncangan edan eketegangan ejiwa ediantara eanggota ekeluarga 

eperlu edihindarkan, ekarena ehal eini edapat emengganggu eketentraman edan 

ekenyamanan ekehidupan edan ekesejahteraan ekeluarga. eFaktor eyang 

edapatemengakibatkan ekegoncangan ejiwa edan eketentraman ebatin eanggota 

ekeluarga eyang edatangnya edari eluar elingkungan ekeluarga eantara elain: e 

(1) Faktor emanusia eyaitu, eiri ehati, efitnah, eancaman efisik, epelanggaran 

enorma. 

(2) Faktor ealam ebahaya ealam, ekerusuhan edan eberbagai emacam evirus 

epenyakit. e 

(3) Faktor eekonomi enegara ependapatan etiap ependuduk eatau eincome 

eperkapita erendah, einflasi. e 

4) eFaktor enilai ehidup, eyaitu esesuatu eyang edianggap epaling epenting e 

edalam ehidupnya. e 

5) eNilai ehidup emerupakan e“konsepsi”, eartinya egambaran emental eyang e e e 

emembedakan eindividual eatau ekelompok edalam erangka emencapai e e 

esesuatu eyang ediinginkan. e 

6) e eFaktr etujuan ehidup eyaitu esesuatu eyang eakan edicapai eatau esesuatu 

eyang ediperjuangkan eagar enilai eyang emerupakan epatokan edapat 

etercapai edengan edemikian etujuan ehidup etidak eterlepas edari enilai 

ehidup. e 
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7) eFaktor estandar ehidup eyaitu etingkatan ehidup eyang emerupakan esuatu 

epatokan eyang eingin edicapai edalam ememenuhi ekebutuhan.
65

 

C. eKesejahteraan e(falah) eMasyarakat edalam eEkonomi eIslam e 

1. eKonsep eKesejahteraan e(Falah) eMasyarakat eDalam eEkonomi eIslam e 

Dalam ekonsep eIslam, eterdapat esatu etitik eawal eyang eharus ekita eperhatikan, 

eyaitu eekonomi eIslam esesungguhnya ebermuara epada eaqidah eIslam, eyang 

ebersumber edari esyariatnya. eSyariat etersebut emerupakan ehukum eatau eketetapan-

ketetapan eAllah eyang ebersumber edari eAl-Qur‟an edan eHadist. eMenurut eM. eUmer 

eChapra, eEkonomi eIslam eadalah esebuah epengetahuan eyang emembantu 

emerealisasi ekebahagian emanusia emelalui ealokasi edan edistribusi esumberdaya 

eyang eterbatas epaada ekoridor eyang emangacu epada eajaran eIslam etanpa 

ememberikan ekebebasan eindividu eatau etanpa eperilaku emakro eekonomi eyang 

eberkesinambungan edan etanpa eketidakseimbangan elingkungan.
66

 e 

Sedangkan emenurut eMuhammad ebin eAbdullah eArabi, eekonomi eIslam eadalah 

ekumpulan eprinsip-prinsip eumum eekonomi eyang ekita eambil edari eAl-Qur‟an edan 

eSunah eNabi eSAW edan epondasi eekonomi eyang ekita ebangun eatas edasar epokok-

pokok eitu edengan emempertimbangkan ekondisi elingkungan edan ewaktu. eAdapun 

emenurut eAbdul eManan, eekonomi eIslam esebagai eilmu epengetahuan esosial 
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eekonomi eyang emempelajari emasalah eekonomi erakyat eyang ediilhami eoleh enilai-

nilai eIslam.
67

 

Dari ebeberapa edefinisi eyang edikemukakan e, emaka eekonomi eIslam emerupakan 

esuatu ekajian eilmu eyang emempelajari etentang emasalah-masalah eekonomi 

eyangedihadapi eoleh esuatu emasyarakat edengan eberlandaskan epada ehukum-hukum 

esyariat eIslam eyaitu: e e 

a. eAl-Qur‟an, emerupakan ewahyu ekalam eAllah eSWT eyang editurunkan 

emuslim edalam erangka emenuntun ekehidupan edi edunia. e 

b. eAs-Sunah, emerupakan eperilaku eNabi eMuhammad eSaw, eyang e edijadikan 

eteladan eoleh eumatnya. 

c. eIjma‟, emerupakan ekesepakatan epara eImam eMujtahid ediantara eumat eIslam 

epada esuatu emasa eRasulullah eSaw ewafat, eterhadap ehukum-hukum esyara‟ 

etentang esuatu emasalah. e 

d. eQiyas, eyaitu emenyamakan ehukum esuatu ehal eyang etidak eterdapat e 

eketentuan ehukumnya edalam eAl-Qur‟an edan eAl-Hadis edengan ehal elain 

eyang esudah eada eketentuan ehukum ekarena eadaya e epersamaan epenyebab. 

eAl-falah ediambil edari ekata edasar efalah eyang ebermakna ezhafara ebima 

eyurid e(kemenangan eatas eapa eyang ediinginkan), edisebut eaflah eyang eartinya 

emenang, ekeberuntungan edengan emendapatkan ekenikmatan eakhirat. 

Dalam eAl-Qur‟an esurah eAl- eMu‟minuun e(23): e1 eAllah eberfirman: 
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 e  e  e e 

1. eSesungguhnya eberuntunglah eorang-orang eyang eberiman, e eQS eAl- 

eMu‟minuun e(23):
68

 

 

Sedangkan emenurut eProf. e eDr. eSyaikh eMuhamad eMuhyiddin eQaradaghi, 

esecara eistilah efalah eberarti ekebahagian edan ekeberuntungan edalam ekehidupan 

edunia edan eakhirat. eDilihat edari esegala esisi edan edimensi e(komprehensif) edan 

eseluruh easpek ekehidupan. eSebagaimana eyang eterlihat edi eAl-Qur‟an edan 

eSunnah.
69

 

Dari epengertian ediatas efalah ebisa ediartikan esebagai ekebahagiaan, 

ekeberuntungan, ekesuksesan edan ekesejahteraan eyang edirasakan 

eolehseseorang, ebaik eia ebersifat elahir edan ebatin, eyang emengukur etingkat 

ekebahagiaan ekarena eia ebersifat ekeyakinan edalam ediri eseseorang. 

Imam eAl-Ghazali emenerangkan ebahwa ekesejahteraan esecara eumum 

eberkaitan edengan epemeliharaan elima etujuan edasar, eyaitu eagama, ejiwa, eakal, 

ekeluarga eatau eketurunan, eharta eatau ekekayaan. eKunci edari epemeliharaan edari 

ekelima etujuan edasar eini edibagi emenjadi ebeberapa etingkat, eyaitu:
70

 

a. eKebutuhan eprimer e(dhoruriyah) eseperti emakanan, epakaian, edan etempat 

etinggal. 
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b. eKebutuhan esekunder e(haajiyah) eyg eterdiri edari esemua ekegiatan edan 

ehal-hal eyag etidak evital, etetapi edibutuhkan euntuk emenghilangkan 

erintangan edan ekesulitan edalam ehidup. 

c. e e eKebutuhan etersier e(tahsiiniyah) emencakup ekegiatan edalam ehal ehal 

eyang elebih ejauh edari esekedar ekenyamanan esaja, eyang eterdiri edari ehal-

hal eyang emelengkapi, emenerangi, edan emenghiasi ehidup. e 

Islam emenekankan ebahwa emanusia eadalah emakhluk esosial, edan ekarena 

eitu edia edapat emengembangkan ekepribadiannya ehanya edalam emasyarakat. 

eSolat elima ekali edalam esehari edalam eislam eadalah ewajib edalam ejamaah, 

edemikian epula eziarah ekemekah ewajib ebagi eyang emampu. eOrang eIslam 

ediperintahkan esholat elima ekali esehari etetapi ejuga e ediperintahkan 

emelaksanakan eperdagangan e(usaha) emereka edan eberdagang esetelah esholat. e
71

 

Bersumber edari epandangan ehidup eIslam emelahirkan enilai-nilai edasar 

edalam eekonomi eyakni:
72

 e 

a. eKeadilan, edengan emenjujung etinggi enilai ekebenaran, ekejujuran, 

ekeberanian edn ekonsistensi epada ekebenaran. eSesuai edengan e efirman 

eAllah eSwt eQ.S. eAl-Maidah e(5 e) e: e8 

   e  e  e e  e e    e   e 

e e     e   e  e  e e  e e e 
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e   e e e   e e e  e e  e e  

e e e e 

8. eHai eorang-orang eyang eberiman ehendaklah ekamu eJadi eorang-

orang eyang eselalu emenegakkan e(kebenaran) ekarena eAllah, emenjadi 

esaksi edengan eadil. edan ejanganlah esekali-kali ekebencianmu eterhadap 

esesuatu ekaum, emendorong ekamu euntuk eBerlaku etidak eadil. eBerlaku 

eadillah, ekarena eadil eitu elebih edekat ekepada etakwa. edan ebertakwalah 

ekepada eAllah, eSesungguhnya eAllah eMaha emengetahui eapa eyang 

ekamu ekerjakan. eQ.S. eAl-Maidah e(5 e) e: e8
73

 

 

b. ePertanggungjawaban, euntuk ememakmurkan ebumi edan ealam 

esemesta esebagai etugas eseorang ekhalifah. eSetiap epelaku eekonomi 

ememiliki etanggung ejawab euntuk eberprilaku eekonomi eyang ebenar, 

eamanah edalam emewujudkan ekemaslahatan. eJuga ememiliki 

etanggung ejawab euntuk emeningkatkan ekesejahteraan emasyarakat 

esecara eumum ebukan ekesejahteraan epribadi eatau ekelompok etertentu 

esaja. e 

c. e eTakaful e(jaminan esosial), eadanya ejaminan esosial edimasyarakat 

eakan emendorong eterciptanya ehubungan eyang ebaik ediantara 

eindividu edan emasyarakat, ekarena eIslam etidak ehanya emengajarkan 

ehubungan evertikal, enamun ejuga emenempatkan ehubungan 

ehorizontal eini esecara eseimbang.
74

 

Agar ekesejahteraan edi emasyarakat edapat eterwujud, epemerintah eberperan 

edalam emencakupi ekebutuhan emasyarakat, ebaik edasar/primer e(daruri), 
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esekunder e(the eneed/haji), emaupun etersier e(the ecommendable/tahsini) edan 

epelengkap e(the eluxury/kamili). eDisebabkan ehal etersebut, epemerintah edilarang 

euntuk eberhenti epada epemenuhan ekebutuhan edan epelayanan 

eprimeremasyarakat esaja, enamun eharus eberusaha euntuk emencakup 

ekeseluruhan ekebutuhan ekomplemen elainnya, eselama etidak ebertentangan 

edengan esyariah esehingga ekehidupan emasyarakat esejahtera.
75

 

2. eIndikator eKesejahteraan eMasyarakat eDalam eEkonomi eIslam e 

Islam etidak emelarang eseseorang eberkonsumsi edalam erangka ememenuhi 

ekebutuhan esehingga ememperoleh emaslahat edan ekemanfaatan eyang esetinggi-

tingginya e ebagi ekehidupan. eHal eini, emerupakan edasar edan etujuan edari esyari‟ah 

eIslam eitu esendiri, eyaitu emaslahat eal-„ibad e(kesejahteraan ehakiki ebagi emanusia), 

edan esekaligus esebagai ecara euntuk emendapatkan efalah e(keberuntungan) eyang 

emaksimum. ePemenuhan ekebutuhan eyang ediperbolehkan eIslam eberkenaan 

edengan ekebutuhan-kebutuhan emanusia ebeserta ealat-alat epemuasnya etidak ehanya 

eberkenaan edengan ebidang emateri etetapi ejuga erohani. e 

Dalam epandangan eIslam, ekehidupan eyang ebaik e(kesejahteraan) eterdiri edari 

edua eunsur eyang esaling emelengkapi esatu edengan eyang elainnya, eyaitu: e
76

 

 

a. eUnsur emateri e e 
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Unsur emateri ekehidupan eadalah eunsur eyang eterkait edengan ekeadaan 

emanusia edalam emenikmati eapa eyang etelah eAllah eberikan edimuka ebumi eini 

eberupa eperhiasan edan ehal-hal eyang ebaik e(thayyibat). eAl-Qur‟an edan eSunnah 

eNabawiyyah etelah emenerangkan ehal-hal eyang ebaik edalam eunsur emateri 

eyaitu: 

1) Makanan edan eminuman e 

Makanan edan eminuman eyang ebaik-baik elagi elezat edan ewangi 

eseperti edaging, ebuah-buahan, esusu, emadu, eair etawar eyag emengalir, edan 

emenyegarkan. eAllah etelah emenyediakan emakanan edan eminuman euntuk 

eumatnya, edan eAl-Qur‟an ejuga etidak emenuntut ebalasan eapapun euntuk 

ebersenang esenang edengan ehal-hal eyang ebaik eitu ekecuali ebersyukur edan 

ebertaqwa ekepada eAllah epemilik enikmat, esesuai edalam efirmannya 

edalam eSurat eal-Ma‟idah eayat e88: 

 

 e  e     e e  e    e e   e e  e  

e  e  e e e e 

88. eDan emakanlah emakanan eyang ehalal elagi ebaik edari eapa eyang 

eAllah etelah erezekikan ekepadamu, edan ebertakwalah ekepada eAllah 

eyang ekamu eberiman ekepada-Nya. eQS eal-Ma‟idah(5):88
77

 

 

 

 

2) Pakaian edan eperhiasaan e 
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 eQ.S eal-Ma‟idah e(5) e:88 
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Allah ememberikan enikmat ekepada ehamba-Nya edengan emenjadikan 

emereka ebuat epakaian edan eperhiasan. eTujuan eutama epakaian eadalah 

emenutup eaurat. ePerhiasan eadalah esesuatu eyang edipakai eberhias esecara 

elahir. ePakaian etermasuk edharuriat e(kebutuhan eyang etidak eboleh etidak 

eharus e eterpenuhi), esedangkan eperhiasan esebagai epenambah edan 

epelengkap. eAllah eberfirman etentang epakaian edan eperhiasan edalam 

esurat eal-A‟raf eayat e26: 

   e   e e   e  e   e e  e   e 

e  e e e  e e  e e  e e  

e  e e e e 

26. eHai eanak eAdamSesungguhnya eKami etelah emenurunkan 

ekepadamu epakaian euntuk emenutup eauratmu edan epakaian eindah 

euntuk eperhiasan. edan epakaian etakwa eItulah eyang epaling ebaik. eyang 

edemikian eitu eadalah esebahagian edari etanda-tanda ekekuasaan eAllah, 

eMudah-mudahan emereka eselalu eingat. eQS eal-A‟raf eayat e26
78

 
 

3) Tempat eTinggal e 

Tempat etinggal eyang ebaik eadalah enikmat eyang eAllah eberikan, 

esebagaimana efirman eAllah edalam esurat ean-Nahl e(16) e80: 
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 eQ.S eal-A‟raaf e(7) e: e26 e 
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  e   e  e e   e  e   e e e 

e   e   e   e   e   e   e    e e  

e  e   e    e   e    e e  e e e e 

 

80. eDan eAllah emenjadikan ebagimu erumah-rumahmu esebagai etempat 

etinggal edan eDia emenjadikan ebagi ekamu erumah-rumah e(kemah-

kemah) edari ekulit ebinatang eternak eyang ekamu emerasa eringan 

e(membawa)nya edi ewaktu ekamu eberjalan edan ewaktu ekamu ebermukim 

edan e(dijadikan-Nya epula) edari ebulu edomba, ebulu eonta edan ebulu 

ekambing, ealat-alat erumah etangga edan eperhiasan e(yang ekamu epakai) 

esampai ewaktu e(tertentu). eQS ean-Nahl e(16) e80
79

 

 

4) Kendaraan e e 

Allah eberfirman etentang ekendaraan eyang ebaik edari ejenis ehewan 

emaupun ekendaraan ebiasa edalam esurat ean-Nahl eayat e(16) e8: 

    e    e   e    e   e e  e  e e  e e e 

e 

8. eDan e(dia etelah emenciptakan) ekuda, ebagaldan ekeledai, eagar 

ekamu emenungganginya edan e(menjadikannya) eperhiasan. edan 

eAllah emenciptakan eapa eyang ekamu etidak emengetahuinya. eQS ean-

Nahl eayat e(16): e8. e
80

 

 

5) Kehidupan esuami eistri e 

Tentang ekehidupan esuami eistri edan ekeluarga e eAllah eberfirman 

edalam esurat ean-Nahl e(16) e:72. 
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  e   e e e   e  e    e  e 

e   e   e  e   e e   e 

e      e   e   e e e  e e e e 

72. eAllah emenjadikan ebagi ekamu eisteri-isteri edari ejenis ekamu 

esendiri edan emenjadikan ebagimu edari eisteri-isteri ekamu eitu, 

eanak-anak edan ecucu-cucu, edan ememberimu erezki edari eyang 

ebaik-baik. eMaka eMengapakah emereka eberiman ekepada eyang 

ebathil edan emengingkari enikmat eAllah e?. eQS ean-Nahl e(16) 

e:72.
81

 

 

6) Permainan e(hiburan) e 

Islam emembolehkan epermainan eyang ebaik eseperti emendengar 

enyanyian eyang ebaik edan elagu eyang emenyenangkan, ebermain edengan 

ekuda edan eolahraga, ebermain eyang emenyegarkan eatau emenontonnya, 

eguyonan eyang ebukan edusta edan ehal-hal elainnya eyang emenyebabkan 

ekeindahan ehidup, edan ekesenangan ebatin. ePermainan eyang ebersih edan 

ebaik eadalah esalah esatu ekebutuhan edari ekebutuhan-kebutuhan epribadi 

edan emasyarakat, etetapi etidak eboleh eberlebihan edan emelenceng ejauh 

edari enilai edan eakhlak, edan emenjadi ealat eyang emerusak ehati edan efikiran, 

emaka ehal eitu ediharamkan edan edilarang. 

7) Zuhud e(kesederhanaan) eyang edianjurkan eIslam e 

                                                             
81
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Zuhud e eadalah ekemampuan emengatasi esyahwat ekehidupan edan 

egemerlapnya edunia edan emendahulukan eakhirat edaripada edunia, ejika 

ekeduanya ebertentangan.
82

 

b. eUnsur eSpritual e  

Kehidupan eyang ebaik etidak emungkin etercapai ehanya esemat-mata 

emengandalkan ekehidupan ematerial esaja. eBisa ejadi eseseorang etelah ememiliki 

edengan ecukup emakanan eyang eenak, eminuman eyang emenyegarkan, epakaian 

eyang emegah, ekendaraan eyang emewah, erumah eyang eluas edan eistri eyang 

ecantik. eWalaupun edemikan, eia ebelum etentu eberhasil emencapai ekehidupan 

eyang ebaik eatau esejahtera. eSesungguhnya elandasan ekehidupan eyang ebaik eatau 

esejahtera eadalah: e e 

1) Ketenangan ejiwa e(memilih ekeyakinan) eseperti edalam eQ.S eali 

eImran e(3): e18 edan e85  e  

 e e e e   e........... 

Sesungguhnya eagama e(yang ediridhai) edisisi eAllah ehanyalah eIslam. 

eQ.S eAli eImron e(3) e: e19.
83

 

  e   e  e  e   e e   e  e  e e   

e e     e e e e 
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Barangsiapa emencari eagama eselain eagama eIslam, eMaka esekali-kali 

etidaklah eakan editerima e(agama eitu) edaripadanya, edan eDia edi eakhirat 

eTermasuk eorang-orang eyang erugi. eQ.S eAli eImron e(3) e: e85.
84

 

 

2) Ketentraman ehati earinya edengan eberdzikir ekepada eAllah 

esegala ekegundahan edalam ehati eakan ehilang edan eberganti 

edengan ekegembiraan edan ekesenangan eseperti edijelaskan 

edalam eQ.S eAr-Ra‟d e(13) e: e28 e 

   e  e    e e  e e e e  e 

e   e 

(yaitu) eorang-orang eyang eberiman edan ehati emereka emanjadi 

etenteram edengan emengingat eAllah. eIngatlah, ehanya edengan 

emengingati eAllah-lah ehati emenjadi etenteram.Q.S eAr-Ra‟d e(13) e: e28 

 

3) Kelapangan edada e e(tawakal) edengan ekeyakinan emenyerahkan 

esegala epersoalan-persoalan ebaik edunia eataupun eakhirat 

ekepada eAllah, eseperti edalam eQ.S. eAz- eZumar e(39) e: e10 

  e   e   e  e  e   e e   e  e 

e  e  e  e e e e  e e  e  

e   e    e  e e e e e 

 

Katakanlah: e"Hai ehamba-hamba-Ku eyang eberiman. ebertakwalah 

ekepada eTuhanmu". eorang-orang eyang eberbuat ebaik edi edunia eini 

ememperoleh ekebaikan. edan ebumi eAllah eitu eadalah eluas. 
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eSesungguhnya ehanya eorang-orang eyang ebersabarlah eyang 

edicukupkan epahala emereka etanpa ebatas.Q.S eAz-Zumar e(39) e: e10.
85

 

 

Apabila eseseorang emencari ekebahagiaan, emaka esesungguhnya 

ekebahagiaan eitu ebukanlah eterletak epada emengumpulkan edunia. eBukan 

eterletak epada epemikira eharta eyang ebertumpuk edari eemas edan eperak. eBetapa 

ebanyak eorang eyang ememiliki etumpukan eharta ekarun, etetapi eia eterhalang 

edaripadanya, edisiksa edengannya, epadahal eharta eitu edigenggamnya. ePada 

ezaman esekarang, ekita emelihat ebetapa ebanyak emilyuner eyang eselama 

ehidupnya eterhalang edari ekenikmatan eyang edengan emudah edidapatkan eoleh 

efakir edan emiskin. eMeeka editimpa epenyakit ediabetes, edarah etinggi, elemah 

ejantung eatau eyang elainnya eyang ekini ebanyak etersebar edikalangan eorang-

orang ekaya. e e 

Semua eitu ememperkuat ekenyataan ebahwa ekebahagiaan eatau 

ekesejahteraan eterletak epada esesuatu eyang elain ebukan epada elimpahan 

ekekayaan, etumpukan eharta, edan esimpanan emilyaran erupiah. eSesuatu eitu 

eadalah e eiman eyang ebenar edan eamal esaleh. e
86

Kedua eini eyang eakan 

ememunculkan ekebahagiaan eyang ehakiki edan ekehidupan eyang ebaik 

esebagimana efirman eAllah edalam eQS ean-Nahl e(16) eayat e97: 

 e  e    e e  e e  e  e  e    e  

e  e e    e     e  e e  e  e e e e 
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97. eBarangsiapa eyang emengerjakan eamal esaleh, ebaik elaki-laki emaupun 

eperempuan edalam eKeadaan eberiman, eMaka eSesungguhnya eakan eKami 

eberikan ekepadanya ekehidupan eyang ebaik edan eSesungguhnya eakan eKami 

eberi eBalasan ekepada emereka edengan epahala eyang elebih ebaik edari eapa 

eyang etelah emereka ekerjakan.
87

 

 

D. eTinjauan ePusataka 

Pertanian emerupakan esalah esatu esektor eyang esangat eberpengaruhbagi 

ekehidupan emanusia edi ebumi.Dengan eadanya epertanian, emanusia 

edapatmemanfaatkan edan ememperoleh ehasil edari epertanian etersebut.Salah 

esatusumber emata epencaharian ebagi emanusia eyakni esebagai epetani 

epenggarap.Sebelum eini ebelum eada etulisan eatau ekegiatan ekhusus edan emendetail 

emengenai ekegiatan eyang eberhubungan edengan eAnalisis eSistem eBagi eHasil 

ePemilik eKebun eLada edan ePekerja eKebun eDalam eMeningkatkan 

eKesejahteraaneMasyarakat eDalam ePerspektif eEkonomi eIslam e( eStudi ePekon 

eWay eHaru eKecamatan eBengkunat eBelimbing eKabupaten ePesesir eBarat) e 

Dalam epenulisan epenelitian eini epenulis emengkaji ebeberapa eskripsi edan 

ejurnal eterdahulu eyang eberkaitan edengan epenelitian eini, esebagai eberikut: e 

1. Sony eHendri edengan eskripsi eyang eberjudul e“Sistem eBagi eHasil ePerkebunan 

eKelapa eSawit eDitinjau eMenurut ePerspektif eHukum eIslam e(Studi eKasus eDi 

eDesa eKota eGaro eKecamatan eTapung eHilir eKabupaten eKampar)”, edari 

elembaga ependidikan eUniversitas eIslam eNegeri eSultan eSyarif eKasim eRiau 

ePekanbaru. ePenelitian etersebut ebertujuan euntuk emengetahui ebagaimana 

esistem ebagi ehasil eperkebunan ekelapa esawit edi edesa eKota eGaro eKecamatan 
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eTapung eHilir eKabupaten eKampar eberdasarkan etinjauan eHukum eIslam. 

eHasil epenelitian eini eadalah ebahwa epraktik ebagi ehasil eperkebunan ekelapa 

esawit edi edesa eKota eGaro eKecamatan eTapung eHilir eKabupaten eKampar 

edilakukan edengan esistem esepertiga edan eseparuh edari ehasil epanen. eAplikasi 

eakadnya ebatal ekarena eseharusnya ebentuk eperjanjiannya etertulis. eDan ebagi 

ehasilnya etidak esesuai edengan eHukum eIslam, ekarena epemilik ekebun etidak 

eingin emengetahui epengeluaran edari epenggarap esehingga esetelah edihitung 

epenggarap emengalami ekerugian, ebaik ekeuntungan emaupun ewaktu edan 

etenaga.
88

 

Penelitian eyang edilakukan eoleh eSony eHendri eini ememiliki epersamaan 

edengan epenelitian eyang eakan edilakukan epeneliti eyaitu epada esubjek eyang 

editeliti, eyaitu epemilik elahan edan epetani epenggarap. eDan epenelitian ebagi 

ehasil eyang editinjau edari eakad emuzara‟ah.Pendekatan epenelitian eyang 

edigunakan esama-sama epenelitian ekualitatif.Perbedaannya eterletak epada 

epenelitian ebagi ehasilnya eyakni edalam eskripsi etersebut eadalah eperkebunan 

ekelapa esawit eyang editinjau edari esemua eakad ekerjasama edalam ebidang 

epertanian.Yakni emuzara‟ah, emukhabarah edanmusaqah. 

2. Supriani edengan eskripsi eyang eberjudul e“Pelaksanaan eSistem eKerjasama eDi 

eBidang ePertanian eMuzara‟ah eMenurut ePerspektifEkonomi eIslam e(Studi 

eKasus eKecamatan eLubuk eDalam eKabupatenSiak)”, edari elembaga 
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ependidikan eUniversitas eIslam eNegeri eSultan eSyarifKasim eRiau ePekanbaru. 

ePenelitian etersebut ebertujuan euntuk emengetahuisistem emuzara‟ah edi 

eKecamatan eLubuk eDalam eKabupaten eSiak edalampandangan eEkonomi 

eIslam. eHasil epenelitian eini eadalah ebahwa eperjanjianyang edilakukan 

emasyarakat epetani edi eKecamatan eLubuk eDalamKabupaten eSiak 

emenggunakan eakad emuzara‟ah edengan esistem eperjanjiannya esecara etidak 

etertulis. eKerjasama eyang edilakukannya etidaksesuai edengan esyariat eIslam, 

ekarena edalam epelaksanaannya eterdapat eunsur eketidakjelasan/kesamaran 

e(gharar). eYaitu esistem eperjanjian edibuat etidak etertulis esehingga 

emengakibatkan eterjadi epenyimpangan eseperti epetani etidak eamanah edan 

etidak ejujur edalam ebagi ehasilnya. eDan ejagka ewaktu eyang etidak 

editentukanemengakibatkan epemilik elahan ekapansaja edapat emengambil 

elahannya ekembali
89

. 

Penelitian eyang edilakukan eoleh eSupriani e ememiliki epersamaandengan 

epenelitian eyang eakan edilakukan epeneliti eyaitu edari esegi eanalisisdata 

emenggunakan eanalisis edeskriptif. eDan epada esubjek eyang editeliti,yaitu 

epemilik elahan edan epetani epenggarap.Kemudian epenelitian ebagihasil eyang 

editinjau edari eakad emuzara‟ah.Perbedaannya epada eskripsi einipenggunaan 

eteknik epengumpulan edata eadalah eangket. 
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3. Berdasarkanpenelitian e eEmily eNur eSaidy e eIlman edengan ejudul epenelitian 

eImplementasi eAl- eMusaqah eTerhadap eKesejahteraan eBuruh ePetik eCengkeh 

eDi eDesa eKombo, eToli-Toli. eHasil epenelitian ePelaksanaan eperjanjian ebagi 

ehasil eantara epemilik ekebun ecengkeh edan eburuh etani ecengkeh edi edesa 

eKombo eselama eini ehanya esecara elisan, edan edalam epenentuan ewaktu 

ememang etidak ejelas ekapan edan ebagaimana eakan eberakhir, etetapi eyang 

eterjadi eselama eini edi edesa eKombo, eselama epemilik ekebun ecengkeh emasih 

epercaya edan eburuh epetik emasih edi epercaya emaka eperjanjian eini etidak eakan 

eberakhir. eimplementasi ebagi ehasil eburuh etan eicengkeh edi edesa eKombo 

etidak esesuai esecara ekeseluruhan edengan emusaqah esehingga ecara eseperti eitu 

ebisa edikatakan esebagai e„urf eyang edapat edijadikan esebagai esumber 

ehukum.e“Urf eadalah eadat ekebiasaan eyang eberlaku edi esebuah edaerah edan 

edijadikan esalah esatu epertimbangan ehukum eIslam.
90

 

Penelitian eyang edi elakukan eoleh eEmily eNur eSaidy e eIlman epersamaan 

eyang eakan edi elakukan epeneliti eialah epenelitian ekualitatif. ePerbedaan epada 

epenelitian eini eialah epada emetode epengumpulan edata eyaitu etidak 

emenggunakan emetode eanalisa edata. 

4. Dahrum edengan eskripsi eyang eberjudul e“Penerapan eSistem eMuzara‟ah 

eDalam eMeningkatkan eKesejahteraan eMasyarakat edi eKelurahan ePalampang 

eKecamatan eRilau eAle eKabupaten eBulukumba”, edari elembaga ependidikan 

eUniversitas eIslam eNegeri eAlauddin eMakassar. ePenelitian etersebut 
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ebertujuan euntuk emengetahui epraktek esistem emuzara‟ah eyang eberlaku edi 

emasyarakat eKelurahan ePalampang eKecamatan eRilau eAle eKabupaten 

eBulukumba edalam emeningkatkan ekesejahteraannya. eHasil epenelitian eini 

eadalah ebahwa epenerapan esistem emuzara‟ah eyang edilakukan emasyarakat 

eKelurahan ePalampang eKecamatan eRilau eAle eKabupaten eBulukumba 

ebelum esepenuhnya esesuai edengan eaturan eIslam, etetapi esesuai eadat 

ekebiasaan esetempat eyaitu etidakmenentukan ejangka ewaktu. ePerjanjian 

edilakukan esecara etidak etertulis emelainkan esecara elisan edan ebagi ehasil 

eyangedilakukan esesuai ekesepakatan ekedua epihak. eHal eitu edilakukan eatas 

edasar esuka erela, etolong emenolong edan esaling emenguntungkan.
91

 

Penelitian eyang edilakukan eoleh eDahrum eini ememiliki epersamaan 

edengan epenelitian eyang eakan edilakukan epeneliti eyaitu esama-sama 

emenggunakan ejenis epenelitian ekualitatif edeskriptif e(field eresearch) edengan 

emenganalisis ehasil epenelitian, eperbedaan eterletak epada eobjek epenelitian. 

5. Berdasarkan epenelitian eLaila eUmpul, eMahludin eBaruwadi, eAmelia 

eMurtisari edengan ejudul epenelitian eSistem eBagi eHasil eUsahatani eJagung 

ePetani ePenggarap edi eKecamatan ePulubala eKabupaten eGorontalo. eHasil 

epenelitian emenunjukkan ebahwa esistem ebagi ehasil eyang epaling eumum 

eberlaku edidaerah epenelitian eini eadalah esistem ebagi ehasil emulai edari e1/3, 

e1/4 edengan e1/5. eNamun, esistem ebagi ehasil eyang editerapkan eoleh epetani 
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epenggarap edi ekecamatan eini epaling ebanyak eadalah e1/4 edalam eartian ebahwa 

epetani epemilik emendapatkan ebagian ehasil edari epertanian esebesar e1/4 edan 

epetani epenggarapnya emendapatkan ehasil esebesar e3/4. ePembagian 

eimbangan ehasil epertaniannya ejuga edilaksanakan esesuai edengan 

ekesepakatan ekedua ebelah epihak.
92

 

Penelitian eyang edi elakukan eoleh eLaila eUmpul, eMahludin eBaruwadi, 

eAmelia eMurtisari epersamaan eyang eakan edi elakukan epeneliti 

eialahepenelitian ekualitatif. ePerbedaan epada epenelitian eini eialah epada efokus 

ependapatan eusahatani ejagung epetani epenggarap ebukan epada eingkat 

ekesejahteraan emasyarakat eitu esendiri. 
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