
BAB II 

AKAD SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB 

MALIKI 

 

 

A. Sejarah Madzhab Maliki 

Pendiri madzhab ini adalah Anas bin Malik, imam yang 

kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari 

segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, di suatu daerah 

di negeri Hijaz. Wafatnya bertepatan pada hari ahad, 10 

Rabi‟ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah pada zaman 

Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama 

lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik 

Ibn Abu Amir Ibn Al-Haarits. Beliau adalah keturunan 

bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota 

Himyar, jajahan negeri Yaman.
1
 

Keluarga Malik bukan penduduk asli Madinah, tetapi 

dai Yaman mereka pindah ke utara untuk menetap disana 

pada masa kehidupan buyut laki-lakinya, Abu „Amir atau 

kakeknya, Malik Ibn „Amir. Sangat sedikit yang dapat 

diketahui tentang kehidupan awal Malik. Sebuah riwayat 

mengatakan bahwa ia membantu saudaranya menjual pakaian 

sebelum memasuki kehidupan yang tercurahkan pada 

pengetahuan, sedangkan riwayat yang lain mengatakan 

bahwa ia mulai belajar pengetahuan ketika berumur sembilan 

tahun. Bagaimanapun kejadian yang sebenarnya, dia telah 

belajar ilmu pengetahuan sejak usia muda dan merupakan 

seorang murid yang pandai, sebab ia telah menjadi seorang 

guru yang ternama dan di hormati pada akhir usianya yang 

ke-20, jika tidak lebih awal dari masa itu. 

Imam Malik belajar kepada banyak guru, tetapi guru 

yang disebut sebagai orang yang paling berpengaruh padanya 

adalah seorang Tabi‟ib muda „Abdullah Ibn Yazid Hurmuz. 

Dalam kitab Muwatta’, tidak ada penyebutan nama Ibn 

Hurmuz sebagai sumber rujukan, hal ini karena Ibnu Hurmuz 

                                                             
1
 Yasin Dutton, Asal Mula Hukum Islam, (Jogjakarta: Islamika, 2003), h. 
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telah meminta Malik bersupah untuk tidak menyebutkan 

namanya dalam setiap Hadits apapun yang ia riwayatkan 

darinya. 

Guru lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap 

Malik adalah seorang tabi‟in tua, Nafi‟, mawla (budak 

mereka) dari „Abdullah bin Umar. Posisi Nafi‟ adalah seperti 

yang dikatakan oleh Malik bahwa jika ia mendengar sebuah 

Hadits dari Nafi‟, dari Umar, maka ia tidak mempersoalkan 

jika ia tidak mendengarnya dari yang lainnya, sedangkan al-

Bukhari, para ulama‟ terdahulu menyebut isnad Malik-Nafi‟-

Ibnu Umar sebagai silsilah emas sebab kelebihan yang 

dimiliki oleh masing-masing mata rantai. Sebagian besar 

guru-guru Malik selanjutnya merupakan para tabi‟in muda 

dari generasi Ibnu Hurmuz, seperti Ibnu Syihab az-Zuhri, 

Rabi‟ah bin Abu Abdurrahman, Abu az-Zinad bin Zakwan 

dan Yahya bin Sa‟id al-Ansari. Sebaliknya orang-orang ini 

walaupun pernah bertemu dengan para Sahabat, memperoleh 

sebagian besar ilmu pengetahuan dari Tabi‟in tua Madinah 

seperti Sa‟id Ibn al-Musayyab, „Urwah Ibn az-Zubayr, al-

Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr, Kharijah Ibn Zayd Ibn 

Abdullah Ibn „Utbah Ibn Mas‟ud, Abu Bakr Ibn 

Abdurrahman Ibn Haris Ibn Hisyam, Abu Salamah Ibn 

Abdurrahman Ibn „Awf, dan Salim Ibn Abdullah.
2
 

Imam Malik memili karya yaitu Muwatta’. Kitab 

muwatta’ adalah salah satu formulasi paling awal jika tidak 

yang terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta 

menjadi salah satu dari kitab Hadits utama yang paling awal. 

Meskipun isinya mencakup pada Hadits dan fatwa, kitab 

Muwatta’ bukan semata-mata sebuah kitab Hadits maupun 

kitab fikih. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi 

yaitu kumpulan dari prinsiip-prinsip, aturan-aturan yang telah 

disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah. Hal ini 

tergambarkan dalam nama Muwatta’, nama yang diberikan 

oleh Malik yang memiliki arti (Jalan) yang dibuat lancar 

yaitu jalan yang diikuti dan disetujui oleh ulama Madinah dan 

                                                             
2 Ibid, h.18 
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termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai 

tradisi dari masyarakat kotanya sendiri. 

Adapun karya-karya lainnya yang berisi pendapat-

pendapatnya benar-benar ada diantara yang terpenting, yaitu: 

kitab Mudawwanah karya Sahnun yang berisi pencatatan Ibn 

al-Qasim terhadap pendapat-pendapat Malik; kitab 

Mustakharaj karya al-„Utbi, dikenal juga dengan nama 

kitab’Utbiyyah, kitab Wdihah karya Ibn Habib, kitab 

Muwwaziyyah karya Ibn al-Mawwaz, kitab Mukhtasar al-

Kabir fi al-Fiqh karya Ibn „Abd al-Hakam, kitab Mukhtasar 

fi al-Fiqh karya Abu Mus‟ab; dan kitab an-Nawadir wa az-

Ziyadat karya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. 

 

B. Kodifikasi Fiqih Imam Malik 

Fiqih Imam Malik dibukukan dan diriwayatkan darinya 

menurut dua jalur. Pertama, kitab-kitab yang ditulis imam 

Malik sendiri dan yang paling penting adalah al-Muwataa‟. 

Kedua, melalui murid-muridnya yang menyebarkan 

madzhabnya. Sebagian mereka membukukan pendapat dan 

qaulnya dalam kitab al-Mudawwanah. 

Imam Malik adalah seorang “Huffazh” (penghafal hadits) 

nomor satu pada zamannya. Tidak ada seorangpun yang bisa 

menandingi beliau dalam hal penghafalan hadits. Pada usia 

40 tahun 100.000 hadits yang sudah dihafal diluar kepala itu, 

lalu diteliti perawinya dan beliau cocokkan dengan ayat-ayat 

suci Al-Qur‟an tentang arti dan tujuannya. Pada akhirnya 

hanya 5000 hadits yang oleh beliau di anggap shahih. 

Kemudian beliau kumpulkan menjadi satu dalam kitab yang 

diberi nama “Al-Muwatha’ (yang disepakati)”. Sesuai dengan 

namanya karena kitab tersebut telah disepakati 70 ulama‟ 

fiqih di Madinah, imam Syafi‟i berkomentar “Kitab yang 

paling shahih sesudah Al-Qur‟an dan sunnah ialah Al-

Muwatha’.
3
 

 

 

                                                             
3 Abdul Ghoni, Ahlu Sunnah Wal Jama’ah, (Jakarta: CV Bintang 

Pelajar, 1986), h. 111 
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Dalam metode ijtihadnya Imam Maliki menggunakan 

metode sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

b. As-Sunnah 

c. A‟mal ahl Madinah 

d. Al-Ijma‟ 

e. Al-Qiyas 

f. Pendapat sahabat 

g. Maslahah Mursalah  

h. Urf 

i. Adat 

j. Sadd Adz-Dzari‟ah 

k. Istihsan 

l. Istihab 

Dari dasar-dasar tersebut kita melihat kekayaan 

madzhab, keluasannya dan kemungkinannya mengeluarkan 

hukum berdasarkan dasarnya yang selaras dengan setiap 

waktu dan tempat, terlebih prinsip maslahah mursalah yang 

menjiwai seluruh fiqih Imam Malik dalam setiap masalah 

yang tidak ditegaskan oleh nash. Hingga nama maslahah 

mursalah disandingkan dengan madzhab Maliki. Begitu pula 

dari banyaknya dasar-dasar tersebut kita dapat melihat 

kedudukan Imam Malik dalam fiqih ra‟yu. Beliau terkenal 

dengan fiqih ra‟yu, berbeda dengan tradisi ahli fiqih Hijaz. 

Beliau banyak menerapkan prinsip ini hingga menjadi 

tonggak ijtihadnya berdasarkan ra‟yu yang berpijak pada asas 

kemaslahatan. Seringkali ia menerapkan qiyas atau maslahah 

mursalah dan mengabaikan khabar ahad, karena 

pertentangan antara khabar ahad dan maslahah mursalah 

atau qiyas yang kokoh dibangun di atas kaidah syari‟at 

merupakan bukti atas kelemahan dan ketidakshahihan khabar 

tersebut. 

a. Al-Qur‟an dan Sunnah 

Sering dikatakan bahwa Islam dan hukum Islam 

didasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah 

dan pendapat ini kita ketahui terekspresikan dalam hadits 

yang diriwayatkan oleh Malik yang dinyatakan bahwa 

Nabi berkata “Aku tinggalkan untukmu dua hal dan kamu 
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tidak akan tersesat selama kamu berpegang pada keduanya 

yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya”.
4
 

Imam Malik menjadikan Al-Qur‟an sebagai dasar 

hukum utama hukum Islam yang disempurnakan oleh 

sunnah dan ijtihad generasi selanjutnya.
5
 Imam Malik 

melihat dan mengembangkannya dari segi nash dzahir, 

mafhum mukhalafah, mafhum mufawaqah dan al-tanbih 

‘ala al-‘illah. Al-tanbih ‘ala al-‘illah adalah 

memperhatikan illat yang disebutkan dalam nash dan 

mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan 

tapi mempunyai illat yang sama.
6
  

b. Atsar Ahli Madinah 

Amal atau perbuatan buruk penduduk Madinah adalah 

sebuah hujjah bagi imam Malik dan didahulukan daripada 

qiyas dan khabar ahad. Ijma‟ ahli Madinah ini ada dua 

macam yaitu ijma‟ ahlil Madinah yang asalnya dari An-

Naql hasil dari mencontoh Rasulullah SAW bukan dari 

hasil ijtihad ahlul Madinah seperti tentang ukuran kadar 

mudd, sho’ dan penentuan tempat, seperti tempat mimbar 

Nabi Muhammad atau tempat dilakukannya amalan-

amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi. Ijma‟ 

semacam ini dijadikan hujjah oleh imam Malik. 

Dikalangan madzhab Maliki sendiri, ijma‟ ahlil Madinah 

lebih diutamakan daripda khabar ahad, karena ijma‟ ahlil 

Madinah meripakan pemberitaan oleh jamaah, sedangkan 

khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.
7
 

Kepercayaan penuh terhadap tradisi Madinah ini 

terefleksikan dalam „isnad yang terdapat dalam kitab al-

Muwaththa‟.
8
 Peran penting yang dimiliki Madinah 

disebabkan oleh dua alasan, pertama karena ia memiliki 

dua ulama‟ dan kedua karena ia memiliki keterkaitan-

                                                             
4 Yasin Dutton, Op. Cit., h. 331 
5 Ibid, h. 332 
6 Kasuwi Saiban, Metode Ijtihad Ibnu Rusyd, (Kutub Minar, 2005), 

h. 180 
7 Khuzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, 

(Tanggerang Selatan, Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 106 
8 Yasin Dutton, Op. Cit., h. 21 
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keterkaitan historis dengan Nabi dan para sahabat 

khususnya al-Khulafa‟ ar-Rasyidin.
9
 

Madinah tetap memperoleh peranan penting dan 

sebagai konsekuensinya ulama‟ Madinah tidak hanya 

secara luas menguasai pengetahuan dan mengamalkan 

urusan din, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas 

terhadap pemikiran-pemikiran dan perkembangan 

intelektual di wilayah muslim lainnya daripada ulama‟ 

yang berada disetiap pusat pengetahuan lainnya. Karena 

alasan inilah ulama Madinah termasuk imam Malik 

merasa bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dapat 

ditularkan wilayah lainnya kepada mereka.
10

 

Meskipun sumber tekstual dari Al-Qur‟an dan Sunnah 

ditempatkan pada posisi  yang paling atas oleh imam 

Malik, tetapi sumber-sumber tersebut merupakan sumber 

yang tidak berdiri sendiri atau sumber tambahan yang 

didalamnya mereka diuji berdasarkan konteks semantik 

dari tradisi. Oleh karena itu sumber nontekstual dari tradisi 

merupakan sumber utama dan bahkan memberikan 

otoritas yang lebih kuat. Sedangkan orang-orang yang 

tidak sependapat dengannya (khususnya kelompok Irak 

yang diwakili pleh Abu Yusuf dan Asy-Syabani dan Asy-

Syafi‟i) mengkaji Madinah berdasarkan latar belakang 

Hadits dan kedua pendekatan ini tampak dengan jelas 

seringkali bertentangan antara yang satu dengan yang 

lainnya. 

c. Fatwa Sahabat dan Qiyas 

 Fakta sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan 

ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan 

persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat 

itu bise dijadikan hujjah.
11

 

Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang 

status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan 

peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat 

                                                             
9 Ibid, h. 22 
10 Ibid, h. 23 
11 Ibid, h. 104 
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hukumnya sama, misalnya narkotika dengan arak. Imam 

Malik menjadikan qiyas sebagai sumber hukum setelah 

Al-Qur‟an, Hadits, Amalul Ahli Madinah dan Fatwa 

Sahabat.
12

 

d. Maslahah Mursalah  

Yaitu kemashlahatn-kemashlahatan yang tidak 

diperlihatkan oleh syara‟ kebatalannya dan tidak pula 

disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada 

pemeliharaan maksud syara‟ yang keadaan maksudnya 

dapat diketahui dengan Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟ dan tidak 

diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi 

pertentangan dengan maslahat lain. Menurut taklif (beban 

hukum) itu seiring dengan tujuan syari‟at yaitu untuk 

memberi kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Oleh 

karena itu dalam penetapan hukum Islam kemashlahatan 

merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan 

dasar.
13

 

Menurut Muhammad Salam Madkur ijtihad dengan 

mmaslahah mursalah adalah pengorbanan kemampuan 

untuk sampai kepada hukum syara‟ dengan menggunakan 

pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada 

nash yang khusus atau dukungan ijma‟ terhadap masalah 

itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode 

qiyas atau metode istihsan terhadap maslah itu. Ijtihad ini 

pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalb al-Maslahah 

wa daf’ al-Mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak 

kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

untuk kaidah-kaidah syara‟.
14

 

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima maslahah 

mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan 

mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang paling banyak 

dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan 

                                                             
12 Muhammad Ma‟sum Zaini, Ilmu Ushul Fiqih, (Jombang: Darul 

Hikmah, 2008), h. 136 
13 Kasuwi Saiban, Op. Cit., h. 183 
14 Ade Dedi Rohiyana, Ilmu Ushul Fiqih, (Pekalongan: STAIN 

Press, 2005), h. 206 
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maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan 

hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga 

syarat yaitu: 

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara‟ dan 

termasuk dalam jenis kemaslahatan yang di dukung 

nash secara umum. 

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan 

sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan 

melalui maslahah mursalah itu benar menghasilkan 

manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. 

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang 

banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil 

tertentu.
15

 

e. Al-Istihsan 

Cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang 

dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan 

kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik 

dalam mempergunakan akal pikiran dengan 

menyampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah 

demi kepentingan masyarakat dan keadilan.
16

 

 

f. Sadd Adz-Dzara‟i 

Dengan digunakannya istihsan dalam madzhab 

Maliki, maka diantara imam empat madzhab yang 

memegang istihsan sebagai sumber hukum adalah Imam 

Abu Hanifah dan Imam Malik. 

 

C. Pendapat Madzhab Maliki Tentang Akad Syirkah 

1. Definisi Syirkah 

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang 

berarti campur atau percampuran suatu harta dengan 

                                                             
15 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul 

Fiqh), (Jakarta: Rajawali Pers, 1979), h. 145 
16 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 

2005), h. 124 
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harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan 

lagi.
17  

Syirkah menurut madzhab Maliki adalah pemberian 

izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta 

(modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan 

izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta 

keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal 

itu.
18

  

2. Rukun Syirkah  

Dalam ketentuan rukun syirkah, madzhab Maliki 

tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur 

madzhab ini berpendapat berdasarkan ketentuan rukun 

syirkah pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun 

syirkah yang harus dilaksanakan diantaranya: 

a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-

masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang 

menunjukan kehendak untuk melaksanakannya. 

Shighat sendiri terdiri dari ijab dan qabul yang sah 

dengan semua hal yang menunjukan maksud syirkah, 

baik berupa ucapan maupun perbuatan. 

b. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali 

dengan adanya kedua belah pihak. Syarat syirkah 

yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad 

menurut madzhab Maliki ialah: 

1) Merdeka, tidak dalam pengampuan 

2) Baligh, sudah dewasa 

3) Pintar (rusyd) yaitu orang yang mengerti hukum 

dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak 

gila).
19

 

c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa 

berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok 

                                                             
17 Sayyid Sabiq,  Op.Cit, jilid 13, h. 174 
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: 

Darul Fikri, 2007), h. 441 
19 Denny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Islamika, 2012), h.31 
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syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang 

terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena 

tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal 

syirkah yaitu mendapatkan keuntungan.
20

 

3. Syarat-syarat Syirkah 

Adapun syarat-syarat syirkah menurut madzhab 

Maliki sama dengan halnya syarat syirkah yang ada pada 

madzhab Syafi‟i diantaranya: 

a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak 

musyarakah 

b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus 

kompeten dalam memberikan atau diberikan 

kekuasaan perwakilan 

c. Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek 

kontrak harus tunai.
21

 

Akad syirkah bisa berupa tertulis maupun lisan 

(berupa ucapan). Dalam ucapan sering kali tidak terlalu 

dihiraukan dan lebih memilih kesepakatan yang tertulis 

saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam 

kontrak syirkah tidak ada bentuk khusus yang harus 

dipenuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas 

mengatur perjanjian. Perjanjian tertulis lebih akurat 

daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada 

wujudnya. 

Pihak yang berkontrak haruslah berkompeten, jadi 

tidak sembarang orang yang bisa melakukan akad harus 

orang-orang yang paham dengan kesepakatan 

musyarakah yang akan dijalani.  

Objek kontrak menurut madzhab Maliki haruslah 

secara tunai. Adapun ketentuan objek berupa modal dan 

kerja. Jika berserikat dengan modal yang sama maka 

keuntungan dibagi sama. Namun jika modal dengan 

kerja maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi 

                                                             
20 Muftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 

4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabh al-Khanif, 2009), h. 264 
21 Wahbah Az-Zuhaili, Op. Cit., h.446  
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pembagian keuntungan antara objek dana dan kerja tidak 

sama. 

4. Macam-macam Akad Syirkah 

Ulama‟ Malikiyah berpendapat sama dengan ulama‟ 

Syafi‟iyah mereka berpendapat bahwa syirkah dibagi 

menjadi syirkah ‘uqud yang terbagi atas : syirkah ‘inan, 

syirkah abdan, syirkah mufawadhah dan tidak 

membolehkan memakai syirkah wujuh. Menurut 

madzhab Maliki syirkah wujuh tidak memenuhi 

ketentuan rukun syirkah.
22

 

a. Syirkah ‘Inan, pembagian keuntungan bergantung 

pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal 

masing-masing sama, kemudian pembagian 

keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah 

menjadi batal. 

Pembagian ini merupakan pokok terpenting 

dalam syirkah ‘inan. Semakin besar modal yang 

ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang 

diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya 

modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan 

yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.
23

 

 

Berikut ini adalah beberapa ketentuan syirkah inan, 

yaitu: 

1. Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk 

kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan 

atau kerja. 

2. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam 

kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

3. Dalam syirkah inan berlaku ketentuan yang 

mengikat para pihak dan modal yang 

disertakannya. 

                                                             
22 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid, 

(Beirut: Darul Fikri, 2007), h. 189 
23 Sayyid Sabiq,  
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4. Para pihak dalam syirkah inan tidak wajib untuk 

menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana 

modal. 

5. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang 

terpisah dari modal syirkah inan. 

6. Akad syirkah inan dapat dilakukan pada 

perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. 

7. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan 

karena kelalaian para pihak dalam syirkah inan, 

wajib ditanggung secara proporsional. 

8. Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah inan 

dibagi secara proporsional.
24

 

b. Syirkah Abdan adalah persekutuan dua orang yang 

masing-masing memiliki pekerjaan atau keahlian dan 

keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara 

mereka. Perserikatan jenis ini dibolehkan oleh ulama‟ 

Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan 

bahwa tujuan dari perserikatan ini adalah 

mendapatkan keuntungan. Selain itu, perserikatan 

tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada 

pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Namun 

demikian ulama‟ Malikiyah menganjurkan syarat 

untuk keshahihan syirkah ini, yaitu harus ada kesatuan 

usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang 

dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada 

kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. 

Selain itu keduanya harus berada di tempat yang 

sama. Jika berbeda tempat, syirkah abdan tidak sah. 

 

Berikut merupakan ketentuan syirkah abdan yaitu: 

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat 

dihitung dan diukur. 

2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai 

berdasarkan jasa dan atau hasil. 

                                                             
24 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama), h. 815 
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3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad 

kerjasama pekerjaan. 

4. Penjamin akad kerjasama berhak mendapat 

imbalan sesuai kesepakatan. 

5. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan 

dengan syarat masing-masing pihak mempunyai 

keterampilan untuk bekerja. 

6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan 

dilakukan dengan kesepakatan. 

7. Para pihak yang melakukan akad kerjasama 

pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat 

dan atau upah karyawan berdasarkan 

kesepakatan. 

8.  Dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku 

ketentuan yang mengikat para pihak dan modal 

yang disertakan. 

9. Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima 

dan melakukan perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan. 

10. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat 

untuk mengerjakan pesanan secara bersama-

sama. 

11. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat 

untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan 

menerima pekerjaan  serta pihak lain yang 

melaksanakan. 

12. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan 

wajib melaksanakan pekerjaan yang telah 

diterima oleh anggota syirkah lainnya. 

13. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan 

dianggap telah menerima imbalan jika imbalan 

tersebut telah diterima oleh anggota syirkah 

lainnya. 

14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak 

dalam syirkah abdan melakukan sesuatu 

pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus 

mengerjakannya. 
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15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat 

melaksanakan pekerjaan etelah mendapatkan izin 

dari anggota syirkah yang lain. 

16. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak 

mendapatkan imbalan tambahan dari 

pekerjaannya. 

17. Pembagian keuntungan dalam syirkah abdan 

dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu 

pihak lebih ahli. 

18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima 

oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, 

keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan 

modal. 

19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam 

syirkah abdan didasarkan atas modal dan atau 

kerja. 

20. Para pihak yang melakukan syirkah abdan boleh 

menerima uang muka. 

21. Karyawan yang bekerja dalam akad syirkah 

abdan dibolehkan menerima sebagian upah 

sebelum pekerjaannya selesai. 

22. Penjamin dalam akad syirkah abdan dibolehkan 

menerima sebagian imbalan sebelum 

pekerjaannya selesai. 

23. Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan 

sesuai dengan kesepakatan dalam akad syirkah 

abdan harus mengembalikan uang muka yang 

telah diterimanya. 

24. Hasil pekerjaan dalam transaksi syirkah abdan 

yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang 

telah disepakati diselesaikan secara musyawarah. 

25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada 

salah satu pihak yang melakukan akad syirkah 

abdan bukan karena kelalaiannya, pihak yang 

bersangkutan tidak wajib menggantinya. 

26. Syirkah abdan berakhir sesuai dengan 

kesepakatan. 
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27. Syirkah abdan batal jika terdapat pihak yang 

melanggar kesepakatan.
25

 

c. Syirkah Mufawadhah, menurut bahasa syirkah ini 

dinamakan   syirkah mufawadhah, karena ada 

persamaan dalam modal,keuntungan pengelolaan 

harta dan lain-lain.
26

 Dalam al-Hidaayah disebutkan , 

karena syirkah ini adalah kerja sama dalam semua 

jenis perdagangan, dimana masing-masing pihak 

menyerahkan urusan secara penuh kepada pihak lain.  

Syirkah mufawadhah menurut istilah adalah 

bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerja 

sama dalam satu urusan. Dengan ketentua-ketentuan 

yang telah diatur dalam rukun dan syarat syirkah. Jika 

telah memenuhi syarat syirkah mufawadhah, syirkah 

dinyatakan sah dan jadilah masing-masing menjadi 

wakill patnernya dan sebagai penjamin, yang segala 

akad dan  tindakannya akan dimintakan 

pertanggungjawaban oleh patner lain.
27

 

Menurut ulama‟ Malikiyah tiap-tiap pihak 

menegosiasikan dengan temannya atas semua 

tindakannya baik pada saat kehadiran pihak maupun 

tidaksehingga semua kebujaksanaan ada di tangan 

masing-masing. Syirkah Mufawadhah baru dikatakan 

berlaku jika masing-masing pihak berakad untuk hal 

itu. Dalam negosiasi, tidak disyaratkan sama jumlah 

modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua 

pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua 

harta masuk dalam syirkah.
28

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

Ahmad Ifham Sholihin,Op. Cit., h. 813 
26 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 446. 
27Ibid, h. 446. 
28 Ibid. h.446  
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Dasar hukum, disebutkan dalam hadits: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

„Abdullah bin Al Mutsanaa berkata, telah 

menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah 

menceritakan kepadaku Tsumamah bin „Abdulah bin 

Anasbahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa 

bahwa Abu Bakar r.a. menetapkan kewajiban 

shadaqoh kepadanya sebagaimana Rosulullah SAW 

telah mewajibkannya. Dia berkata.” Dan dua orang 

yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) 

hendaklah mereka berdua berdamai dengan 

menanggung beban yang sama.(Hadis riwayat 

Bukhori).
30

 

 

Oleh karena itu, keduanya adalah sama dalam 

modal dan keuntungan, sehingga sehingga tidak boleh 

salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari 

yang lainnya. Seperti jika salah satu pihak memiliki 

modal seribu dinar, sementara yang lainnya hanya 

memiliki lima ratus dinar, meski jumlah tersebut tidak 

digunakan untuk perdagangan. Dalam kata lain, 

                                                             
29 Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh 

Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju‟fi Al-Mutafasannah, Op.Cit, h.455 
30 https://areksumberjati.wordpress.com/2015/01/16/hadits-bukhari-

2303-2332-bab-asy-syirkah-perserikatandalam.16.15 
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seluruh yang telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak 

harus dimasukkan dalam syirkah. Selain itu keduanya 

harus memiliki kekuasaan yang sama dlam 

pengelolaan harta, sehingga tidak sah hukumnya 

persekutuan antara anak-anak dengan orang dewasa 

atau anatara muslim dengan kafir. Begitu juga, tidak 

sah jika pembelanjaan harta salah seorang pihak lebih 

banyak dari pembelanjaan yang lainnnya.  

Jika persamaan benar-benar terwujud secara 

sempurna, maka syirkah telah sah, dan masing-masing 

pihak menjadi wakil dan kafil (pemberi jaminan) bagi 

mitranya. Jika salah satu syarat tersebut tidak 

dipenuhi, atau salah satu pihak memiliki harta yang 

cukup untuk menjadi modal tersendiri dalam syirkah 

‘uqud, maka persekutuan tersebut berubah menjadi 

syirkah inan, karena tidak terpenuhnya unsur 

persamaan. 

Untuk syirkah mufawadhah menurut persekutuan 

antara dua belah pihak dalam hak-hak yang mereka 

miliki, seperti warisan uang tunai, mendapatkan harta 

terpendam dan harta temuan, seperti dalam kewajiban 

yang harus ditunaikan, seperti utang akibat 

perdagangan, pinjaman uang, jaminan atas kerusakan 

barang, arsy (ganti rugi tindak pidana) terhadap 

pakaian atau binatang serta denda dalam bentuk harta 

lainnya.  

Dengan kata lain syirkah mufawadhah 

dilangsungkan atas dasar persekutuan harta yang 

dimilki semua pihak yang bersekutudan sah untuk 

dijadikan modal syirkah, yaitu uang tuani. Semua 

pihak memiliki persamaan dalam keuntungan dan 

modal, serta semua pihak harus mengelola modal 

pihak lain dan menghilangkan ego pribadinya. 

Jika salah satu pihak memiliki harta yang bisa 

dijadikan modal untuk syirkah, sementara yang lain 

tidak memilki modal, maka syirkah tersebut tidak bisa 

dikatakan sebagai syirkah nufawadhah, meskipubn 

transaksi dilaksanakan menggunakan lafal 
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mufawadhah. Penyebabnya adalah karena tidak 

terwujudnya persamaan modal. Hanya saja jika slah 

satu pihak diantara keduanya memiliki barang  atau 

utang pada seseorang, atau memilki barang yang tak 

bergerak, maka harta tersebut tidak berpengaruh 

terhadap sahnya syirkah mufawadhah.
31

 

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai 

syirkah mufawadhah, yaitu: 

1. Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan 

dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan 

dan atau kerugian dibagi sama. 

2. Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad 

syirkah mufawadhah terkait dengan perbuatan 

hukum anggota syirkah lainnya. 

3. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak 

yang melakukan akad syirkah mufawadhah dapat 

berupa pengakuan utang, melakukan perjanjian, 

penjualan, pembelian, dan atau penyewaan. 

4. Benda yang rusak yang telah dijual oleh alah satu 

pihak anggota akad syirkah mufawadhah kepada 

pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli 

kepada salah satu anggota syirkah. 

5. Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh 

salat satu pihak anggota syirkah mufawadhah, 

dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain 

kepada pihak penjual. 

6. Pihak penjual dan atau pembeli dapat menuntut 

barang itu dari anggota syirkah yang lain 

berdasarkan jaminan. 

7. Syirkah mufawadhah disyaratkan bahwa bagian 

dari tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam 

modal maupun keuntungan. 

8. Setiap anggota dalam akad syirkah mufawadhah 

dilarang menambah harta dalam bentuk modal 

(uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari 

modal kerjasama. 

                                                             
31 Wahbah Az-zuhaili, Op.Cit, h. 445-447 
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9. Jika syarat dalam akad syirkah mufawadhah tidak 

terpenuhi, kerjasama tersebut dapat diubah 

berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi 

syirkah inan.
32

  

d. Syirkah Wujuh, madzhab Maliki tidak 

memperbolehkan syirkah wujuh, karena menurut 

madzhab Maliki syirkah wujuh tidak sah. Tetapi Abu 

Hanifah memperbolehkannya.
33

 Adapun dasar 

madzhab Maliki tidak memperbolehkannya, karena 

syirkah hanya berhubungan dengan nilai harta dan 

kerja, semantara dua unsur pokok ini tidak terdapat 

pada syirkah wujuh. Disamping itu di dalamnya 

mengandung unsur penipuan karena masing-masing 

dari kedua belah pihak menggantikan kawannya 

dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan 

jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena syirkah 

wujuh hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan 

dan harta.   

                                                             
32

 Ahmad Ifham Sholihin,Op. Cit., h. 820 
33 Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 152 
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