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ABSTRAK 
 
 

Permasalahan muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan 
anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena itu, pedoman dan 
tatanannyapun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi 
penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan 
sesama manusia. Salah satu kegiatan ekonomi adalah kerjasama (syirkah). 
Kerjasama ini merupakan kegiatan bisnis yang terjadi di lingkungan masyarakat, 
salah satunya masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 
Tengah. Kerjasama ekonomi khususnya pada sector perikanan air tawar ini 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. 

Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah bagaimana praktik 
kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo, dan apakah pelaksanaan 
sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar 
masyarakat Desa Kalirejo sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam 
ekonomi Islam. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik kerjasama sektor 
perikanan air tawar di Desa Kalirejo, dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem 
kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor perikanan air tawar masyarakat 
Desa Kalirejo sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan 
(field research) dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 12 orang yang terbagi dalam 6 kelompok, teknik 
pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode analisis data yang bersifat 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. 

Hasil temuan penelitian ini yaitu: Terdapat tiga sistem praktik kerjasama 
sektor perikanan air tawar di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo, yaitu: (a). 
Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya 
ditanggung oleh pemilik, petani ikan hanya mengelola saja; (b). Kerjasama antara 
pemilik dengan penggarap dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan 
saja. Pengelola dan seluruh biaya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.     
(c). Kerjasama antara pemilik dan penggarap, dimana keduanya ikut serta sama-
sama memberikan porsi modal (biaya-biaya) dan keahlian. Tanggung jawab 
seluruh kegiatan pengelolaan ikan dilakukan secara bersama-sama dengan 
ketentuan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan. 

Pelaksanaan sistem kerjasama dan akad yang digunakan pada sektor 
perikanan air tawar masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo merupakan 
kegiatan ekonomi yang sesuai dengan konsep kerjasama bagi hasil dalam 
ekonomi Islam, khususnya sistem yang pertama. Dan kerjasama tersebut dapat 
dikategorikan sebagai kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip 
muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (‘urf) 
yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadits serta tidak 
mengandung madhaarat, dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan 
dari pemilik lahan (kolam) dan pembudidaya ikan, maka kerjasama bagi hasi 
sektor perikanan air tawar dibolehkan dan sesuai dengan ekonomi Islam 


