
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan 

dalam memahami arti judul proposal “Akad Syrirkah 

Menurut Perspektif Madzhab Maliki Dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah”.  

Maka perlu di jelaskan maksud dari judul tersebut, 

sebagai berikut : 

1. Akad Syirkah adalah “Akad atau perjanjian kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.
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2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah 

“Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang 

diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama 

fiqih yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada 

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan 

serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan 

tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.
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3. Madzhab Maliki adalah “Madzhab yang didirikan oleh 

Imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 93 H, 

pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dan 

meninggal pada tahun 179 H, pada masa Khalifah 

Harun ar-Rasyid. Beliau adalah Imam dan ulama’ 

besar di Madinah. Beliau termasuk ahli fikih dan ahli 

hadits setelah tabi’in. Beliau terkenal sebagai orang 

yang betul-betul melaksanakan As-Sunah”.
3
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Yang dimaksud dari judul “Akad Syirkah pada 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” adalah mengkaji 

lebih dalam pendapat madzhab Maliki mengenai 

perjanjian kerjasama atau perserikatan dalam hal modal 

atau keahlian atau pekerjaan yang di atur dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum 

yang di ambil dari berbagai kitab dan dihimpun sebagai 

referensi Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara 

ekonomi syariah.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Alasan Objektif 

a. Mengingat perkembangan teknologi yang 

demikian pesat maka persoalan muamalah yang 

berkaitan dengan syirkah pun berkembang 

sehingga perlu dilihat bagaimana pendapat 

madzhab Maliki madzhab Maliki tentang Akad 

Syirkah menurut Kompilasi Hukum ekonomi 

Syariah. 

b. Karena peneliti ingin membahas lebih lanjut akad 

syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

 

2. Alasan Subjektif 

a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan 

tersebut serta dengan tersedianya literatur yang 

menunjang, maka sangatlah memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

b. Menurut peneliti kajian yang berhubungan 

dengan skripsi ini belum banyak yang mengkaji 

oleh karena itu perlu untuk mengkajinya serta 

judul yang akan diangkat ada relefansinya dengan 

jurusan muamalah. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan 

besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama 

di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan 

dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama 

juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang 

ekonomi syariah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, 

Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu 

kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan 

peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) nomor 2 tahun 

2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syariah. 

Dilihat dari pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, salah satu akad yang berkembang dan banyak 

digunakan di masyarakat adalah akad syirkah. Ketentuan 

syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 

dalam BUKU II Bab VI tentang syirkah pada umumnya dan 

syirkah milik. Terdiri dari 96 Pasal, mulai dari Pasal 134 

sampai Pasal 230.
4
 

Pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan 

empat Imam Madzhab berbeda pendapat dalam 

mengklasifikasikan tentang bentuk-bentuk syirkah. Oleh 

karena itu dalam pembahasan bentuk-bentuk syirkah dalam 

penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan klasifikasinya 

sesuai pandangan madzhab Maliki. 

Melihat substansi lintas madzhab yang keadaannya 

jauh dari kondisi di Indonesia saat ini, maka perlu bagi 

peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang terkait 

dengan hal itu dengan judul “Akad Syirkah pada Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif madzhab 

Maliki”. 

 

                                                             
4
 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: 

Fokusmedia, 2008), h.41 
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D. Rumusan Masalah  

Dari uraian permasalahan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan yaitu bagaimana akad syirkah 

pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menurut 

pemikiran madzhab Maliki? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian masalah tersebut diatas, maka yang akan 

menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui 

bagaimana pandangan madzhab Maliki terhadap akad 

syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk memahami pandangan madzhab 

Maliki tentang akad syirkah menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). 

 

F. Metode Penelitian 

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan 

ini maka metode yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan 

adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam materi yang terdapat diruang 

perpustakaan.
5
 Penelitian ini dilakukan untuk meninjau 

pandangan madzhab Maliki tentang akad syirkah dan 

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin 

                                                             
5
 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 

h.28 
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sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok 

tertentu.
6
 

3. Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 

research) oleh karena itu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan 

yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara 

membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-

kitab, buku-buku yang membahas tentang pandangan 

madzhab Maliki, serta buku-buku lain yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

4. Analisa Data 

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, 

menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif barupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

orang yang dapat diamati.
7
 

Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan 

mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata 

tertulis dan tidak menggunakan angka-angka.
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Dalam analisis data digunakan metode berfikir: 

a. Cara Berfikir Deduktif 

Cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan 

menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, 

kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan 

persoalan yang khusus.
9
 Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi akad-akad syirkah pada madzhab 

Maliki yang digunakan untuk mengatur ketentuan akad 

syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 

 

                                                             
6 Ibid, h.26 
7
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Resda Karya, 2001), h.28 
8 Ibid 
9 Mardalis, Op. Cit, h.20 
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b. Cara Berfikir Induktif 

Cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berpijak 

pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti 

dan menemukan pemecahan persoalan yang bersifat 

umum.
10
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