
 53 

BAB IV 

ANALISA DATA  

 

A. Akad Syirkah Menurut Madzhab Maliki 

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.
1
 Dalam pengertian 

di atas diketahui syirkah yang dimaksud oleh madzhab 

Maliki kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin 

kepada keduanya untuk mengatur harta syirkah itu sendiri 

yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan dan 

kedudukan lebih diprioritaskan, dengan adanya izin 

kebolehan mengelola modal tersebut. Namun tidak dipungkiri 

dalam hal praktik pengelolaan modal biasanya dilakukan 

sesuai kesepakatan. 

1. Akad Syirkah Menurut Madzhab Maliki  

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. 

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. 

Sehingga 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.
2
 

                                                             
1 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, (Damaskus: 

Daar Al-Fikri, 1989), h. 441 
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 13 Terjemah, (Jakarta: Pena 

Pundi Akara,  2006), h.24 
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b. Syirkah Abdan, 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. 

c. Syirkah Mufawadhah, 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.
3
 

d. Syirkah wujuh, madzhab Maliki tidak memperbolehkan 

syirkah wujuh, karena menurut madzhab Maliki syirkah 

wujuh tidak sah. Tetapi Abu Hanifah 

memperbolehkannya.
4
 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 

                                                             
3 Ibid, h. 319 
4 Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 152 
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khususnya karena syirkah wujuh hanya berdasarkan 

tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.   

 

B. Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 3 adalah kerjasama antara dua 

orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-

pihak yang berserikat.
5
 

1. Akad Syirkah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah 

Seperti kita ketahui perluasan kewenangan 

Pengadila Agama disesuaikan dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Di dalam 

undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 

10 tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang 

dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau 

kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syariah 

antara lain mudharabah, musyarakah dan murabahah. 

Perjanjian musyarakah adalah perjanjian penyertaan 

modal usaha perniagaan antara pemilik modal, dapat 

dilakuakan antara bank syariah dengan para pemilik 

modal, dapat dilakukan antara bank syariah dengan para 

pengusaha. Manajemen perusahaan dapat dipercayakan 

pada manajer yang disepakati oleh para pemilik modal. 

Pembagian keuntungan atau kerugian, dapat disepakati 

menurut porsi masing-masing modal. Mekanisme 

operasional musyarakah adalah perjanjian kesepakatan 

bersama antara beberapa pemilik modal untuk 

                                                             
5 Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: 

Fokusmedia, 2008), h. 14 
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menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang 

biasanya berjangka waktu panjang.
6
 

Dalam ketentuan umum bab IV tentang syirkah dpat 

dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, 

dan syirkah wujuh. Setelah itu syirkah amwal  dan syirkah 

abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, 

syirkah mufawadhah, dan syirkah mudharabah  yang 

terdapat dalam Pasal 135. Dalam ketentuan Pasal ini 

diulas sebagai berikut: 

Syirkah ‘uqud terdiri dari tiga macam yakni syirkah 

amwal, syirkah abdan dan syirkah wujuh. Syirkah amwal 

merupakan kerjasama dalam modal, yang mana setiap 

anggotanya harus menyertakan modal berupa uang tunai 

atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang 

akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, 

maka kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai 

terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.
7
 

a. Syirkah ‘inan dalam Pasal 173 disebutkan: 

“Poin 1 syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk 

kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian 

dan/atau kerja. Poin 2 pembagian keuntungan 

dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan.”
8
 

Dari paparan undang-undang di atas dapat 

disimpulkan bahwa syirkah ‘inan ini dilakukan 

kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian/kerja. 

Dalam syirkah ‘inan semua ketentuan diatur 

berdasarkan kedua belah pihak yang berserikat. Tidak 

ada ketentuan khusus bentuk kerja yang disyaratkan. 

Jadi semua bentuk kerja bisa dijadikan kerjasama 

dalam bentuk syirkah ‘inan selama tidak menyalahi 

ketentuan syara’. 

                                                             
6  Afdol, Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2009), h. 115 
7  Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bnadung: 

Fokusmedia, 2008), h. 43 
8 Ibid, h. 47 
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b. Adapun syirkah abdan menurut Pasal 148 merupakan 

suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat 

dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan/atau hasil. 

Dalam suatu akad kerjasama, pekerjaan dapat 

dilakukan dengan syarat masing-masing pihak 

mempunyai keterampilan untuk bekerja, dan 

pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan, 

dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak dalam 

syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang 

telah diterima oleh anggota syirkah lainnya, dan semua 

pihak dalam syirkah abdan dianggap telah menerima 

imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh 

anggota syirkah lainnya.
9
 

c. Syirkah mufawadhah merupakan kerjasama untuk 

melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah 

modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugiannya 

dibagi sama. Para pihak dan/atau para pihak yang 

melakukan akad syirkah mufawadhah terikat dengan 

perbuatan hukum anggota lainnya. Perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad 

kerjasama dalam syirkah mufawadhah ini dapat berupa 

pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian 

dan/atau penyewaan. Jadi tidak terikat dalam bentuk 

uang saja sehingga banyak peluang dalam bentuk 

kerjasama ini.
10

 

d. Syirkah wujuh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah kerjasama dilakukan antara pedagang dan 

pemilik benda dan saling percaya diantara keduanya. 

Pedagang tidak harus menyerahkan uang muka ketika 

menjual benda milik pihak lain. Dan jika barang 

tersebut tidak laku benda kembali ke pemilik benda. 

Syirkah wujuh dijelaskan dalam Pasal 140: 

1) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik 

benda pihak pedagang karena saling percaya 

                                                             
9 Ibid, h. 44 
10 Ibid, h. 46 
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2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 

1, pihak pedagang boleh menjual benda milik 

pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau 

jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya 

3) Pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh 

ditentukan berdasarkan kesepakatan 

4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada 

pihak pemilik. 

5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena 

kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang 

wajib mengganti kerusakan tersebut.
11

 

e. Syirkah Mudharabah 

Dalam Pasal 139 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

disebutkan: 

1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal 

dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk 

menjalankan usaha. 

2) Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak 

turut serta dalam menjalankan perusahaan. 

3) Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi 

berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung 

hanya oleh pemilik modal.
12

 

Dengan ketentuan di atas maka terlihat bahwa 

kerjasama dalam syirkah mudharabah ini tidak semua 

harus ada modal. Jadi pihak satu yang memberi modal dan 

pihak lainnya sebagai orang yang mempunyai 

keterampilan. Dengan ketentuan tersebut maka pembagian 

modal dibagi berdasarkan kesepakatan. Namun yang kerap 

terjadi dalam masyarakat biasanya pembagian modal 

mudharabah 60%-40%, 60% untuk pemilik modal dan 

40% untuk orang yang menggarap. Dan jika suatu saat ada 

kerusakan barang atau kerugian, maka kerusakan tersebut 

menjadi tanggungan pemilik modal.  

 

                                                             
11 Ibid, h. 42 
12 Ibid, h. 41 


