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ABSTRAK 

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk kelola 

yang salah di negara ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap 

kelautan dikatakanminus, akibatnya laut dan ikan yang menjadi 

kekayaan negeri ini terbengkalai. Ironisnya kekayaan hanya dinikmati 

oleh beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup 

kenikmatan. Kabupaten Tulang Bawang Lampung, Kecamatan Dente 

Teladas tepatnya  Desa Teladas merupakan salah satu daerah yang 

mayoritas warganya mempunyai mata pencaharian menjadi nelayan 

yang berkaitan erat dengan konsep perjanjian kerjasama untuk 

mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan 

Penglautan udang karena keterbatasan modal yang mereka miliki. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

mekanisme perjanjian kerjasama nelayan di Desa Teladas Kecamatan 

Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dan Bagaimana perjanjian 

kerjasama nelayan guna meningkatkan pedapatan dalam Perspektif 

Ekonomi Islam di Desa Teladas. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana perjanjian kerjasama nelayan dengan 

pemodal guna meningkatkan pendapatan dalam pandangan ekonomi 

islam di Desa Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang 

Bawang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang 

bersifat analisis. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi. Berdasarkan mekanisme perjanjian kerjasama bagi hasil 

yang dijalankan menggunakan akad mudharabah dengan pembagian 

hasil keuntungan 50% untuk nelayan dan 50% untuk pemodal. 

Apabila nelayan ikan mengalami kegagalan maka akan ditanggung 

sepenuhnya oleh nelayan, akan tetapi konsep bagi hasil tersebut tidak 

sesuai dengan akad mudharabah dalam ekonomi Islam dikarenakan 

seharusnya kerugian bersih yang didapatkan harus ditanggung oleh 

shahibul maal. Perjanjian Kerjasama Nelayan Ikan Dengan Guna 

Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa 

Teladas, dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh nelayan dengan 

pemodal sangat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kata kunci : distribusi, kerjasama, mudharabah, pendapatan 
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MOTTO 

                     

    

Artinya : Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 

menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan 

pahala baginya..1 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Az-Zikru Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Wali, 2010), h. 34  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan secara lebih 

lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu istilah yang terdapat pada 

skripsi ini untuk menghindari kesalah pahaman ataupun kekeliruan 

dalam memaknai maksud dari judul skripsi tersebut. Sehingga perlu 

adanya penegasan judul untuk membatasi arti dari kalimat yang 

tertuang dalam skripsi, dengan harapan akan memperoleh gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Analisis Perjanjian Kerjasama Nelayan Dengan Pemodal 

Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Nelayan Didesa Teladas Kabupaten 

Tulang Bawang)”. 

Istilah-istilah yang tertuang pada judul adalah sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau 

menguraikan pokok persoalan atas bagian-bagian atau 

hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu 

perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada 

seseorang atau lebih.
2
 

3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan. Dan pada pasal 1 butir 5 juga 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan 

ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan 

di peraiaran bukan budidaya dengan alat atau cara apapun 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

                                                             
1 Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, 

(Jakarta:Modem English Press 1999), h.61 
2 Syafi’I Rahmat, Fikih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54 
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memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah 

dan atau mengawetkan.
3
 

4. Pemodal adalah seseorang yang mempunyai modal atau 

orang yang biasa menanamkan modal.
4
 

5. Tingkat Pendapatan adalah Jumlah penghasilan yang 

diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu 

periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau 

tahunan.
5
 

6. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-

nilai Al-Qur’an dan Sunnah.
6
 

Berdasarkan penjelesan di atas, dapat diperjelas kembali 

bahwa yang dimaksud dalam pembahasan pembahasan proposal ini 

adalah kemampuan berfikir penulis dalam menganalisis atau 

menguraikan “Analisis Perjanjian Kerjasama Para Nelayan Dengan 

Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Teladas 

Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan 

judul di atas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan 

berdasarkan fenomena pada perjanjian kerjasama antara 

nelayan dengan pemodal tidak sesuai dengan sistem jual beli 

dalam bentuk mudharabah bahwa ketentuan pembiayaan 

digunakan sistem bagi hasil namun tidak ditanggung pemilik 

modal bila terjadi kerugian.Hal ini yang menjadi alasan bagi 

                                                             
3 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 pasal 1 

butir 10 
4 https:/kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemodal ( Diakses pada tanggal 18 Maret 

2019. Pukul 19.32 wib) 
5  Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006) 
6 P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.19. 



 3 

peneliti dalam menganalisis perjanjian kerjasama nelayan 

dengan pemodal guna meningkatkan pendapatan nelayan di 

Desa teladas, Kecamatan dente teladas, Kabupaten Tulang 

Bawang. 

2. Alasan Subjektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan 

tersebut, serta dengan tersedianya literature yang 

menunjang maka sangat memungkinka untuk dilakukan 

penelitian. 

b. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin 

ilmu yang telah dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikaruniai lautan yang lebih luas dari 

daratan.Dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang 

terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Luas wilayah 

laut termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 

5,8 km2 atau sekitar ¾ dari luas keseluruhan wilayah 

Indonesia.
7
. Menurut Nikijuluw

8
, selain sumber daya perairan 

Indonesia juga memiliki 17.508 pulau yang menjadikan 

Indonesia sebagai kepulauan yang besar di dunia. Hanya ada 

beberapa pulau besar seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, 

Sulawesi, Irian, dan Flores.Sisanya adalah pulau-pulau kecil 

yang memiliki sifat-sifat ekosistem yang khas. 

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh 

bentuk kelola yangasalah di negara ini. Berpuluh-puluh tahun 

perhatian terhadap kelautan dikatakanminus, akibatnya laut dan 

ikan yang menjadi kekayaan negeri ini terbengkalai.Ironisnya 

kekayaan hanya dinikmati oleh beberapa orang dan bangsa lain 

yanglebih banyak meraup kenikmatan. Kritik tajam dan arah 

                                                             
7Conyer D. 1994.Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga.Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press hal.124. 
8 Nikijuluw V. P. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta: 

Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R). 
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pembangunann yangberorentasi kedaratan menjadi titik pacu 

membangun dunia kelautan. 

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan Negara 

Kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 buah pulau besar 

dan kecil, yang  keseluruhannya seluas 5.193.250 Km2 

termasuk 3.166.163 Km2 wilayah lautnya, dan dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan 

nusantara (Kusumaatmaja, 1958), pengelolaan sumber daya 

ikan perlu dilakukan berdasarkan keadilan dan pemerataan 

dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan kesempatan 

kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, serta terbinanya 

kelestarian sumber daya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait 

dengan kegiatan perikanan, dan lingkungannya. Sebagai negara 

maritim yang berbasis kepulauan dan sektor kelautan dan 

perikanan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam 

kebijakan pembangunan nasional. 

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian 

masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi 

sumberdaya perikanan.Sebagai suatu masyarakat yang tinggal 

di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai 

karakteristik social tersendiri yang berbeda dengan masyarakat 

yang tinggal di wilayah daratan.Di beberapa kawasan pesisir 

yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat 

heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial 

yang kuat terbuka terhadap perubahan dan memiliki 

karakteristik interaksi sosial yang mendalam.Sekalipun 

demikian masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga 

masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi 

ditengah-tengah mereka memiliki hasil kekayaan sumberdaya 

pesisir dan lautan yang melimpah ruah. 

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan 

karena mereka didera keterbatasan di bidang kualitas 

sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar 

dan modal.Kebijakan dan implementasi program-program 

pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat 

ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai 
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kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.Hal ini 

disebabkan oleh porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, 

ekonomi dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks. 

Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan 

memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan 

masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah atau 

dataran rendah maupun perkotaan
9
. 

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap 

yaitu Al- Qur’an dan Hadis.Di antara salah satu hukum yang 

terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah muamalah.Islam 

membenarkan seorang Muslim berdagang, penggabungan 

modal dan perniagaan.Salah satu system perniagaan tersebut 

adalah sistem bagi hasil atau disebut juga mudharabah. 

Menurut Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, kerjasama bagi 

hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri 2 

pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam 

membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak 

menyimpang dari koridor hukum Islam. 

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga 

digunakanistilah perjanjian pemburuhan.Secara umum yang 

dimaksud denganperjanjian kerja adalah perjajian yang 

dilakukan oleh dua orang lebih.Satupihak berjanji untuk 

memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji 

untukmelakukan pekerjaan tersebut.
10

Perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya 

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu.
11

 

Akad secara bahasa berarti mengikat yaitu menghimpun 

atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah 

satunya pada yang lainnya hingga keduanya saling bersambung 

dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedang dalam islam 

fuqaha perjanjian atau perserikatan adalah ijab qabul menurut 

                                                             
9Kusnadi, Pendididkan keaksaraan. Filosofi, Strategi, Implementasi. 

Jakarta:2005. Direktoraty Perndidikan Masyarkat. 
10 Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta 

Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 163. 
11 Syafi’I Rahmat, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54. 
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bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang 

diaqadkan itu.
12

 

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam 

lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut qiradh yang berarti 

al-qath’ (potongan). Menurut bahasa, bahwa mudharabah 

berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada 

orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang 

diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi 

akan ditanggung oleh pemilik modal.
13

 Sebagai makhluk sosial, 

kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain 

guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, 

atau keperluan-keperluan lain tidak bias diabaikan. Kenyataan 

menunjukan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, 

tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi 

berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan 

jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihakyang 

memerlukan.
14

Nilai positif yang terkandung dalam akad 

mudharabah adalah persamaan yang adil diantara pemilik 

modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani 

dalam memikul risiko.Islam tidak memihak kepada kepentingan 

pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal, 

Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga 

menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi 

seimbang inilah pengertian keadilan menurut islam.
15

 

 

  

                                                             
12Ibid, h. 94  
13 Indah Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-

2015”. Jurnal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017). 
14Ibid, 
15 Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu 

Akad 

Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah”. Jurnal Hukum, 
Universitas Islam Bandung, 

Vol. XII No. 3 ( November 2010), h. 292. 
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TABEL 1.1 

DATA PENDAPATAN NELAYAN DESA TELADAS 

No Nama Modal Penjualan Pendapatan Laba Bersih 

1 Nusi 15.000.000 20.000.000 5.000.000 3.800.000 

2 Ateng 25.000.000 33.500.000 8.500.000 7.300.000 

3 Nudin 18.000.000 22.500.000 4.500.000 3.300.000 

4 Sin 12.500.000 17.500.000 5.000.000 3.800.000 

5 Sam 10.500.000 20.000.000 9.500.000 8.300.000 

6 Syah 13.400.000 18.700.000 5.300.000 4.100.000 

7 Pan 12.300.000 10.400.000 1.900.000 700.000 

8 Yakub 14.000.000 17.800.000 3.800.000 2.600.000 

9 Cikmat 9.700.000 12.000.000 2.300.000 1.100.000 

10 Yadi Hasan 10.500.000 15.000.000 4.500.000 3.300.000 

11 Nanei 25.000.000 30.500.000 5.500.000 4.300.000 

12 Sait 11.200.000 16.500.000 5.300.000 4.100.000 

13 Soleh 7.700.000 6.500.000 -1.200.000 0 

14 Mirhan  30.700.000 36.400.000 5.700.000 4.500.000 

15 Najib 21.000.000 24.300.000 3.300.000 2.100.000 

16 Balik 17.400.000 20.400.000 3.000.000 2.400.000 

17 Sep Mail 7.500.000 5.500.000 -2.000.000 0 

18 Sayuti 10.000.000 9.500.000 -500.000 0 

19 Senen 6.500.000 5.700.000 -800.000 0 

20 Yaka 5.000.000 7.100.000 2.100.000 900.000 

21 Dahut 15.500.000 30.000.000 14.500.000 13.300.000 

22 Jafar 12.700.000 25.300.000 12.600.000 11.400.000 

23 Jerah  20.000.000 30.450.000 10.450.000 9.250.000 

24 Riko 10.500.000 20.350.000 9.850.000 8.650.000 

25 Riki  9.500.000 7.420.000 -2.080.000 0 

26 Uci  11.350.000 8.650.000 -2.700.000 0 

27 Sahit  22.500.000 33.500.000 11.000.000 9.800.000 

28 Teguh  15.000.000 21.000.000 6.000.000 4.800.000 

29 Rodi 21.000.000 29.000.000 8.000.000 7.800.000 

30 Peturun 35.000.000 42.000.000 7.000.000 6.800.000 

31 Idun 30.000.000 36.000.000 6.000.000 4.800.000 
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32 Basri 17.000.000 21.500.000 4.500.000 3.300.000 

33 Des 9.700.000 7.200.000 -2.500.000 0 

34 Jangkat 7.300.000 9.000.000 1.700.000 500.000 

35 Somad 12.000.000 9.700.000 -2.300.000 0 

36 Umar 10.500.000 7.900.000 -2.600.000 0 

37 Andri 11.300.000 15.400.000 4.100.000 2.900.000 

38 Derul 16.200.000 19.000.000 2.800.000 1.600.000 

39 Sentosa 22.000.000 27.300.000 5.300.000 4.100.000 

40 Yoga 9.400.000 11.700.000 2.300.000 1.100.000 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

jumlahpendapatan nelayan di desa teladas  ada yang mengalami 

penurunanatau menambah hutang, ada juga yang mendapatkan 

keuntungandari pendapatan. Hal ini akibat besarnya biaya 

produksi danmenurunnnya harga penjualan.
16

 

Dimana pemilik modal memberikan modal yang 

dibutuhkan oleh nelayan berupa barang produksi yang 

dibutuhkan, namun dalam usaha bersama ini jenis transaksi 

yang digunakan oleh masyarakat Desa Teladas hanya 

mengandalkan lisan yang artinya sedikit perjanjian yang ditulis 

atau bahkan tidak ada sama sekali, hanya dengan prinsip 

kepercayaan sehingga disinilah sering terjadi perselisihan 

diantara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan 

nelayan 50% dan pemodal 50% dari pendapatan dan apabila 

terjadinya kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh nelayan 

dan akan menjadi hutang. Sedangkan tujuan nelayan melakukan 

kerjasama dengan pemodal untuk meringankan beban biaya 

produksi dan meningkatkan pendapatan bukansebaliknya 

mengalami kerugian dan mendapatkan hutang yang meningkat. 

Namun tentunya dalam dalam praktek yang ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindarkan dari 

adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

kerjasama. Dalam hal ini Allah SWT berfirman: 

                                                             
16Dokumentasi pendapatan Bapak Manan Maliki, Pemodal, 23 Februari 2020 
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Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka 

ini".(QS. As-Shaad: 24).
17 

Ayat diatas sudah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang 

yang berserikat itu mempunyai amal sholeh dan berikan kepada 

Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua 

tangung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama lain. 

Dente teladas adalah sebuah kecamatan dikabupaten tulang 

bawang, lampung (Indonesia). Kecamatan Dente teladas beribu 

kota dikampung teladas +76km dari ibu kota kabupaten, 

merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan gedung meneng 

yang di sahkan dalam perda No. 01 Tahun 2007, memeliki luas 

wilayah 67.848,32 Ha atau 58% dari luas kabupaten tulang 

bawang. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan 

masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti 

perjanjian kerjasama nelayan  dengan pemodal mudharabah guna 

meningkatkan pendapatan di Desa teladas  Kecamatan Dente 

Teladas Kabupaten Tulang Bawang. 

 

                                                             
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT Panca 

Cemerlang, 

2010), h. 454. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Mekanisme Perjanjian Nelayan Dengan Pemilik 

ModalMudharabahGuna Meningkatkan Pendapatan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di DesaTeladas Kecamatan Dente 

TeladasKabupaten Tulang Bawang? 

2. Bagaimana Perjanjian Kerjasama Nelayan Guna untuk 

Meningkatkan Pedapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di 

Desa Teladas Kabupaten Tulang Bawang? 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengetahui bagaimana Mekanisme Perjanjian 

Nelayan Dengan Pemilik ModalMudharabahdi DesaTeladas 

Kecamatan Dente TeladasKabupaten Tulang Bawang. 

2. Untuk Mengetahui bagaimana Perjanjian Kerjasama nelayan 

Guna untuk Meningkatkan Pedapatan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam di Desa teladas Kabupaten Tulang Bawang. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka dan 

menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai 

kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi, terutama 

Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan 

informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lemabaga, dan  

juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi nelayan 

maupun pemodal agar dapat mengevaluasi perjanjian demi 

terwujudnya keadilan dan meningkatkan pendapatan secara 

syariah. 
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H. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara 

variabel yang diteliti. Dalam menguraikan landasan berpikir 

penelitian ini berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist sebagai 
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pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam perspektif 

ekonomi islam. Perjanjian kerjasama nelayan dengan pemodal 

akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima  nelayan Di 

Desa teladas, Kecamatan Dente teladas, kabupaten tulang. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan metode deskriptif, gambaran hasil 

penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga informasi 

yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya 

pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya. 

Sifat penelitian ini adalah normative yaitu menjelaskan 

tentang konsep perjanjian dalam islam dilanjutkan dengan 

pemaparan dan praktek kerjasama nelayan dengan pemodal 

di Desa teladas, Tulang Bawang, kemudian dianalisis 

menuju kesimpulan dalam perspektif Ekonomi Islam. Juga 

bersifat grounded atau betul-betul sesuai dengan kenyataan 

yang ada dan sebenarnya.
18

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikupulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan 

untukmengumpulkan data primer yaitu: metode survey 

dan metode berupa data jawaban responden dari 

kuisioner yang diberikan.
19

 Dalam penelitian ini 

menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, 

diperoleh melalui wawancara dan terjun langsung kepada 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA,2015), h. 20. 
19 Nur Sindriyanto, Bambang Supono, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: 

BPFE,1999), h. 146-147. 
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nelayan di Desa teladas, Kecamatan dente teladas, 

Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau informasi yang 

diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian 

yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi 

data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-

buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan 

penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder yang 

dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Qur’an, Hadist, 

Kitab-kitab Fiqih, kajian-kajian yang mengenai Hukum 

perikatan dalam islam, perundang-undangan yang 

berlaku dan literatur-literatur lainnya yang 

mendukung.
20

Misalnya berasal dari buku-buku, 

dokumen, hasil penelitian terdahulu. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristrik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
21

Populasi 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah petani yang 

melakukan kerjasama dengan pemodal di Desa teladas, 

kec.Dente teladas, Tulang Bawang.Penulis berupaya 

menggali informasi dengan jumlah populasi sebanyak 40 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristrik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 

jenuh.Bahwa teknik sampling jenuh merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi 

                                                             
20Ibid, h. 148. 
21 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2010). h. 79. 
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digunakan sebagai sampel.
22

Hal ini dikarenakan populasi 

yang digunakan pada penelitian relative kecil, kurang 

dari 40 orang. Maka sampel yang diambil penulis 

sebanyak jumlah populasi nelayan yang melakukan 

kerjasama di Desa teladas,  Tulang Bawang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis 

mengenai fenomena social, kemudian dilakukan 

pencatatan.Observasi adalah pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

social.Untuk kerjasama nelayan dengan pemodal di Desa 

teladas, Tulang Bawang untuk kemudian menganalisanya 

menurut pandangan Ekonomi Islam, agar diketahui 

ketentuan hukumnnya. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti.Wawancara ditunjukkan kepada pemodal, dan 

nelayan Desa teladas, kecamatan dente teladas, Tulang 

Bawang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
23

 Dalam 

pengumpulan data dengan dokumentasi peneliti 

mendokumentasikan perihal data keadaan nelayan dan 

pemodal serta dokumen-dokumen transaksi kerjasama 

nelayan dan pemodal. Kegiatan dokumentasi ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang 

diinginkan. 

 

 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 119. 
23 Husaini Usman, Purnomo Setiady, Metode Penelitian Social (Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2003), h. 73. 
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5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang diamati.
24

Metode penelitian 

kualitatif dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah 

dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-

kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.Setelah 

berbagai data terkumpul maka untuk menganalisis 

digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk 

menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan 

pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang 

perjanjian kerjasama nelayan dengan pemodal guna 

meningkatkan pendapatan di Desa teladas kecamatan dente 

teladas, Tulang Bawang. 

 

  

                                                             
24 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kuallitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), 

h. 49. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perjanjian Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian Perjanjian (Akad) 

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu 

perbuatan dimana sesorang mengikatkan dirinya pada seseorang 

atau lebih.Kebanyakan orang orang membuat perjanjian setiap 

hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari kebnyakan 

perjanjian dibuat secara lisan.Perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu.
25

 

a. Dasar Hukum Perjanjian 

Perjanjian (akad) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-

Qur’an.Berikut ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dasar 

hokum melaksanakan perjanjian. 

                    

                              

   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali 

yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1). 

Ayat diatas menyuruh kita untuk memenuhi aqad-aqad 

didalam sebuah perjanjian dan menjauhi larangan yang 

diharamkan oleh Allah SWT.Agar terhindar dari dosa yang 

telah dilakukan. 

                                                             
25 Syafi’I Rahmat, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54 
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2. Rukun-rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 

perbuatan yangdisengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhaan masingmasingmaka timbul bagi 

kedua belah pihak, rukun-rukun akad ialahsebagai berikut: 

a. Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiridari satu orang, terkadang terdiri 

dari beberapa orang, misalnya pejualdan pembeli beras 

di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang. 

b. Ma’qud’ alaih ialah benda-benda yang diakadkan, 

seperti benda dalamakad hibbah(pemberian), dalam 

akad gadai, utang yang dijamin sesorangdalam akad 

kafalah. 

c. Maudhu’ al’aqad ialah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad.Berbeda akad, maka berbedalah 

tujuan pokok akad. Dalam akad jual belitujuan 

pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual 

kepada pembeli dengan diberi ganti rugi. 

d. Shighat al’aqad ialah ijab dan qabul, ijab ialah 

permulaan penjelasanyangkeluar dari salah seorang 

yang berakad sebgai gambarankehendaknya dalam 

mengadakan akad, sedangkan qabul ialah 

perkataanyang keluar dari pihak berakad pula, yang 

diucapkan setelah adanyaijab.
26

 

 

B. Kerjasama 

1. Pengertian Kerjasama Dalam Islam (Syirkah) 

Secara harfiah, dalam islam makna syirkah (kerjasama) 

berarti alikhtilath (penggabungan atau percampuran). 

Percampuran disini memilikipengertian pada sesorang yang 

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga 

tidak mungkin dibedakan.
27

 Menurut istilah, syirkah adalah 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal 

                                                             
26 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), h. 47 
27 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras Cet 1, 2011), h. 99 
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permodalan,keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha 

tertentu dengan pembagiankeuntungan berdasarkan kesepakatan 

bersama.
28

 Dalam bisnis syariah, kerjasama (syirkah) adalah 

kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan 

dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian, dan tenaga) 

untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, 

agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari 

keuntungan.
29

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama 

dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Adapun pengertian syirkah menurut menurut para 

fuqaha adalah sebagai berikut: 

a) Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad antara dua 

yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. 

b) Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk 

bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama 

terhadap harta mereka. 

c) Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, syirkah adalah akad yang 

berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong 

menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi 

keuntungannya. 

d) Menurut ulama Syafiyah, syirkah adalah tetapnya hak atas 

suatu barang bagi dua oaring atau lebih secara bersama-sama. 

e) Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas 

sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. 

Kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu 

akad atau perjanjian baik secara formal yaitu ijab dan qabul 

maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua 

belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela 

sama rela. Untuk sahnya kerjasama kedua belah pihak harus 

memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian 

kerjasama yaitu dewasa dalam arti kemampuan untuk bertindak 

                                                             
28 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

Cet. 1, 2012),h. 218. 
29 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 

2009), h.241 



 20 

dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa 

paksaan pihak manapun.
30

 

2. Dasar Hukum Syirkah 

Kerjasama (syirkah) dalam islam dilakukan berdasarkan 

Al-Qur’an, sunnah, dan ijma ulama.
31

Berikut ini adalah ayat 

dan hadits yangdijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan 

syirkah. 

1) Al-Qur’an 

                    

                 

                       

         

Artinya: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

kepadamu denganmeminta kambingmu itu untuk ditambahkan 

kepadakambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari 

orangorangyang berserikat itu sebahagian mereka berbuat 

zalimkepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 

yangberiman dan mengerjakan amal yang saleh; dan 

Amatsedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa 

Kamimengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalumenyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad:24).
32

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang 

yangbersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim 

kecuali orangorangyang beriman dan beramal shaleh, tetapi 

yang demikian sangat sedikit jumlahnya.
33

 

                                                             
30 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group,Cet. 3, 2010), h. 242 
31 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), 

h. 106. 
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an….,h.454 
33 Sri Sudiarti, Fiqih Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 

2018), h. 146. 
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3. Rukun Syirkah 

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika 

syirkah itu berlangsung, adapun rukun syirkah adalah sebagai 

berikut : 

1. Objek syirkah, yaitu modal pokok yang biasanya berupa 

harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan 

diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau 

benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan 

sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu 

mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara 

anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang 

berkaitan dengan dengan modal yaitu: 

a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus 

sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka 

menemukan modalnya dari emas, maka nilai emas 

tersebut harus sama. 

b) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh 

dihutang.
34

 

4. Syarat-Syarat Syirkah 

Syarat syirkah mmerupakan sesuatu hal yang penting 

yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah.Apabila syarat 

tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Adapun yang 

menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut: 

1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai 

kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima 

perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang 

berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena 

masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra 

jika jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil 

mitranya dalam membelanjakan harta. 

2)  Modal syirkah diketahui. 

3) Modal syirkah ada pada saat transaksi. 

4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang 

berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.
35

 

                                                             
34 Huda, Fiqh…., h. 104 
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5. Berakhirnya syirkah 

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Salah satu pihak membatalkannnya, meskipun tanpa 

persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah 

akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah 

pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan 

apabila salah satu pihak tidak menginginkanya lagi. 

Maka hal ini menunjukan pencabutan kerelaan syirkah 

oleh salah satu pihak. 

2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk 

bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta) baik 

Karena gila atau sebab yang lainnya. 

6. Macam-Macam Kerjasama (Syirkah) 

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut : 

1. Syirkah Amlak (sukarela), adalah kerjasama antara dua 

orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad 

syirkah. Syirkah ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Syirkah ikhtiyariyah, adalah syirkah yang timbul dari 

perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang 

dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan 

mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat 

memiliki benda tersebut. 

b. Syirkah ijabariyah (paksaan), yaitu syirkah yang timbul 

dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. 

Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, 

maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan 

secara otomatis tanpa usaha atau akad.
36

 

c. Syirkah Uqud, adalah ungkapan terhadap akad yang 

terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat 

terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi 

menjadi 2 yaitu:
37

 

                                                                                                                                   
35Mardani, Fiqh…., h. 219. 
36 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Cet. 1, 2016), h. 194 
37Ibid. h. 195 
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d. Syirkah Inan, adalah kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui 

modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil 

yang disepakati diawal. 

e. Syirkah Mufawadlah, adalah kerjasama antara dua 

oranag atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu 

bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
38

 

f. Modalnya harus sama, apabila diantara anggota 

perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka 

syirkah itu tidak sah. 

g. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang 

ada kaitannya dengan hukum. 

 

C. Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah bahasa penduduk irak dan qiradh 

atau muqradhah bahasa penduduk hijaz.Namun, pengertian 

qiradh dan mudharabah adalah satu makna.
39

Mudharabah 

secara bahasa berasal dari kata dharib yang menandakan 

pekerjaa yang dilakukan oleh dua pihak pihak atau 

lebih.Mudharabah merupakan salah satu akad yang 

dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (sahibul mal) dan 

pelaku usaha yang menjalakan modal (mudharib). 

2. Landasan Hukum Mudharabah 

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur’an, Al-

Sunnah. Landasan Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Pembiayaan Mudharabah diatur dalam QS. Al-Jumuah 

ayat 10, yaitu: 

                                                             
38 Mardani, Fiqh…., h. 223 
39 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah 

Allahbanyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-

Jumuah:10). 
40

 

Berdasarkan ayat diatas tidak secara langsung 

menjelaskan atau melegitimasi akad mudharabah, hanya saja 

secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui 

mudharabah.Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa 

dijadikan landasan hukum akad mudarabah. 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah dalam pembiayaan mudarabah yaitu: 

Hadis Nabi Muhammad saw: “Abas bin Abdul Muthalib 

menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyatakan 

mudharabahnya tidak mengarungi lautan dan menuruni 

lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika 

persyaratan itu dilanggar ia harus menanggung 

risikonya. Ketika persyaratanya yang ditetapkan Abas itu 

didengar Rasulullah saw beliau membenarkannya.41 

 

D. Modal 

1. Pengertian Modal Usaha 

Pengertian modal usaha adalah sesuatu yang digunakan 

untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha.Modal ini bisa 

berupa uang dan tenaga (keahlian).Modal uang biasa digunakan 

untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya 

prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli 

                                                             
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an…., h. 20 
41Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer , Ghalia 

Indonesia.2017, hal. 142 
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aset, hingga modal kerja.Sedangkan modal keahlian adalah 

kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.
42

 

2. Jenis-Jenis Modal  

a. Modal investasi  

Modal Investasi digunakan untuk jangka panjang dan 

dapat digunakan berulang-ulang,biasanya umurnya lbh dari 1 

thn. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli 

aktiva tetap seperti tanah,bangunan,mesin- mesin,peralatan, 

kendaraan, bersumber dari perbankan. 

b. Modal Kerja  

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. 

Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali 

pakai dlm satu proses produksi. 

c. Modal Operasional  

Modal operasional adalah jenis modal yang harus 

dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. 

Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa telepon, air, PLN, 

serta retribusi. Intinya, modal operasional adalah uang yang 

harus dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis 

dan biasanya dibayar bulanan. 

Menurut UU no. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.  

Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

                                                             
42 Sadono Sukirno dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2006)   
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(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
43

 

3. Modal dalam Perspektif Islam  

Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal 

serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan 

yang terpenting".Manusia menduduki tempat di atas modal 

disusul sumber daya alam.Pandangan ini berbeda dengan 

pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang 

memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang 

manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. 

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus 

berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan 

jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu 

tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun 

seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk 

melakuakan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan 

manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis 

berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.  

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban 

menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak 

habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta 

orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya, 

diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam 

kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang 

tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari 

pokok modal. Sebagaimana firman Allah swt: QS Annisa ayat 5 

                            

                

Dari ayat di atas, dimana dinyatakan Warzuquhum fiha 

bukan Warzuquhum minha."Minha" artinya "dari modal", 

sedang "fiha" berarti "di dalam modal", yang dipahami sebagai 
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ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam (keuntungan) yang 

diperoleh dari hasil usaha. 

Karena itu pula modal tidak boleh menghasilkan dari 

dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia.Ini salah satu 

sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan 

perjudian, dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah 

pelarangan riba, serta Pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap 

uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong 

aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi 

spekulasi serta penimbunan Secara fisik terdapat dua jenis 

modal yaitu fixed capital dan circulating capital. Fixed capital 

seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, yaitu 

benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati tidak berkurang 

eksistensi substansinya. Adapun circulating capital seperti: 

bahan baku dan uang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya 

juga hilang.  

Perbedaan keduanya dalam syariah dapat kita lihat 

sebagai berikut.Modal tetap pada umumnya dapat disewakan, 

tetapi tidak dapat dipinjamkan (qardh).Sedangkan modal 

sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (qardh) 

tetapi tidak dapat disewakan.Hal itu karena ijarah dalam Islam 

hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki 

karakteristik, substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau 

sekaligus.Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat 

barang tersebut dipisahkan dari yang empunya.Ia kini dinikmati 

oleh penyewa, namun status kepemilikannya tetap pada si 

empunya. Ketika masa sewa berakhir, barang itu dikembalikan 

kepada si yang punya dalam keadaan seperti sediakala. 

Modal (capital) mengandung arti barang yang dihasilkan 

oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk 

memenuhi secraa langsung keinginan manusia, tetapi untuk 

membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan 

dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan 

menghasilkan keuntungan.
44

 Dengan kata lain, modal adalah 
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semua bentuk kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui 

tenaganya sendiri kemudian mengunakannya untuk 

menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Modal juga merupakan 

asset yang diguakan untuk membantu distribusi asset yang 

berikutnya.
45

 

4. Arti Penting Modal Dalam Bisnis 

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang 

digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan asset lain, 

karena produksi tanpa modal akan menajadi sulit dikerjakan. 

Distribusi berskala besar yang telah dicapai saat ini adalah 

akibat penggunaa modal, tenaga manusia saja tidak cukup. 

Misalnya, apabila seorang nelayan tidak menggunakan alat dan 

mesin dalam melaut melainkan melakukan pekerjaannya 

dengan tenaga mereka saja, maka produktivitasnya akan 

menjadi amat rendah. Demikianlah manusia yang senatiasa 

menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Bahkan 

orang-orang primitive pun menggunakan panah untuk berburu 

serta pancing dan jala untuk mencari ikan. 

Untuk mencapai produksi yang lebih besar, orang 

senatiasa memikirkan bagaimana meningkatkan modal, yaitu 

dengan cara melakukan kerjasama atau bisnis atau juga 

menabung dengan tujuan kelak akan digunakan untuk 

menambah kekuatan modalnya. Modal menempati posisi 

penting dalam dalam proses pembangunan ekonomi maupun 

dalam penciptaan lapangan kerja.
46

 

5. Modal dan Pengembangan Bisnis 

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang 

memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah 

satu pokok yang memungkinakan manusia memiliki harta 

kekayaan.Untuk memunginkan manusia berusaha mencari 

nafkah Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan 

berbagai fasilitas yyang dapat dimanfaatkan manusia mencari 

rizqi. Disamping anjuran untuk mencari rizqi, islam sangat 
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menakankan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehannya 

maupun pendayagunaannya. Dengan demikian, maka dapat 

dipahami bahwa bisnis islam merupakan serangkain aktivitas 

bisnis islam merupakan serangkain aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuk yang tidak dibatasi cara perolehan dan 

pendayagunaan hartanya. Pengembangan bisnis yang 

memerlukan modal dalam islam harus berioentasi sacara 

syariah, sebagai pengendali agar bisnis itu tetap berada dijalur 

yang benar sesuai ajaran islam.
47

 

6. Pengertian Pemodal  

  Pemodal dalam Mudharabah disebut dengan Shohibul 

Maal, yaitu seseorang yang menyediakan seluruh modal 

dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di 

antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam 

akad. Shohibul Maal atau pihak yang melakukan penanaman 

modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dimasa 

mendatang atau memiliki modal untuk dipinjamkan atau 

diinvestasikan.
48

 

  Jenis-jenis pemodal terbilang sangat beragam, mulai 

dari investasi saham, obligasi, reksadana, dana pensiun, 

komoditas, logam mulia, vuluta asing hingga properti. 

7. Hak Pemodal 

a. Mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan dari 

pendapatan. 

b. Mendapatkan hasil dari yang diberi modal. 

8. Kewajiban Pemodal 

a. Menyediakan sarana produksi yang disepakati 

b. Bertanggung jawab atas perjanjian dan pekerjaan yang 

disepakati 

c. Memberikan tunjangan jika ada kesepakatan tunjangan. 
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E.  Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu 

periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan ekuitas, yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
49

 

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan 

artinya sesuatu yang dihasilkan oleh upaya tersebut.Pendapatan 

diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari 

pelanggan. Laba akan timbul bilamana jumlah aktiva yang 

menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya 

yang dibebankan. Pendapatan terhimpun atau terbentuk 

(earned) dengan adanya seluruh kegiatan perusahaan, atau 

dengan adanya totalitas usaha perusahaan. Pendapatan 

terealisasi (realized) dengan adanya perubahan bentuk produk 

menjadi kas atau aktiva lain yang sah.  

Pendapatan dapat diakui atas dasar tingkar selesainya 

produksi dalam hal suatu perusahaan beroperasi atas dasar 

pesanan atau atas dasar kontrak yang mengikat, khususnya 

untuk projek-projek jangka panjang. Pengakuan semacam ini 

mungkin tidak perlu dilakukan bilamana takaran pengukur 

pendapatan dialihkan dari periode waktu menjadi order atau 

kontrak pekerjaan.  

Pengertian pendapatan sebagai produk perusahaan 

hendaknya diartikan secara luas yaitu bahwa pendapatan 

ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan 

perusahaan.Jadi, pengertian pendapatan sebenarnya terlepas 

dari masalah pengukuran dan pengakuan, artinya pendapatan itu 

sendiri sebenarnya bukan merupakan hasil pengukuran dan 

pengakuan (timing). 

Masalah pengukuran dan pengakuan sebenarnya 

merupakan masalah teknis akuntasi untuk menentukan saat 

pencatatan pendapatan dalam sistem pembukuan. Menurut 
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Kam, ada beberapa faktor yang dapat membentuk atau 

menimbulkan pendapatan. Pendapatan berkaitan erat dengan 

kenaikan aktiva tersebut berwujud aliran kas masuk keunit 

usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat kegiatan 

produksi dan penjualan output perusahaan.
50

 

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah 

asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur 

tersebut meliputi: 

a. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa, 

b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-

sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain, 

c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-

unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.  

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan 

itu dapat melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan 

menjadi tiga sumber pendapatan, yaitu:  

a. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang bersal dari 

aktivitas utama perusahaan.  

b. Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait 

dengan aktifitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat 

dari faktor external. 

c. Pendapatan luar biasa (extra ordinary), yaitu pendapatan 

yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi 

dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang 

akan datang.
51

 

2. Distribusi Pendapatan Dalam Islam 

Berbeda dengan distribusi yang berarti penyaluran hasil 

produksi (barang atau jasa) dari produsen ke 

konsumen.Pendapatan diartikan sebagai suatau aliran uang atau 

daya beli yang dihasilakn dari penggunaan sumber daya 

property manusia.Menurut teori ekonomi, pendapatan (income) 

                                                             
50 5 Suwardjono, Teori Akuntasi (Jakarta: Gunadarma) 
51 http://digilib.uin-suka.ac.id/16880/1/BABI,IV,DAFTARPUSTAKA.pdf Di 

Akses pada tanggal 25 Febuari 2016 pada pukul 21:45   
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adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang 

dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia.
52

 

Distribusi pendapatan dalam merupakan penyaluran harta 

yang ada, baik yang dimiliki pribadi atau umum kepada pihak 

yang berhak menerima dan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam islam. 

Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasari 

dalam sistem distribusi. Setelah itu dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi, harus dipahami bahwa islam tidak 

menjadikan kesetaraan pendapatan lengkap (complete income 

equality) untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling 

akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun 

demikian, upaya untuk mengeliminasikesenjangan anatar 

pendapatan umat adalah sebuah keharusan.
53

 

Fokus dari distribusi pendapatan dalam islam adalah 

proses pendistribusiannya dan bukan output dari distribusi 

tersebut. Dengan demikian apabila pasar mengalami kegagalan 

(failure) ataupun not fair untuk berlaku sebagai instrument 

distribusi pendapatan , maka framefastabiqul khairat akan 

mengarahkan semua pelaku pasar berikut perangkatkebijakan 

pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan. Secara 

sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian 

harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai 

kompensasi atas kekayaan dan sisi lain merupakan insentif 

untuk kekayaan pihak defisit agar dapat dikembangkan kepada 

yang lebih baik atau kecukupan (surplus).
54

 

3. Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi 

Islam 

Adapun prinsip yang mendasari proses distribusi 

pendapatan dalam ekonomi islam antara lain sebagai berikut: a. 

Larangan Riba dan Gharar Kata riba dalam Al-Qur’an 

                                                             
52 Aziz, Etika…., h. 177 

 53Nasution, Pengenalan…., h. 132. 

 54Ibid. h. 133 
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digunakan dengan bermacam-macam arti seperti tumbuh, 

tambah, menyuburkan, mengembangkan,serta menjadi besar 

dan banyak. Menurut etimologi, riba artinya bertamabah dan 

tumbuh sedangkan seacara terminology riba didefinisikan 

sebagai melebihkan kuntungan dari salah satu pihak terhadap 

pihak lain dalam transaksi jual beli. Pelarangan riba merupakan 

masalah penting dalam ekonomi islam, terutama dikarenakan 

riba secara jelas dilarang dalam Al-Qur’an.
55

 Sebagaimana yang 

terdapat dalam firman Allah SWT: 

                          

                    

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar Diabertambah pada harta manusia, Maka Riba 

itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(QS. Ar-Rum: 

39).
56

 

 

F. Nelayan
 

1. Pengertian Nelayan
 

 Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-

harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang 

hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan 

yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan 

perairan tawar, payau maupun laut. 

2. Hak Nelayan
 

a. Mendapat kebebasan mencari ikan kapan pun dan di 

mana pun dalam wilayah perairan Indonesia
 

                                                             
55Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan 

FormatKeadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H. 76. 

 56Departemen Agama RI, Al-Qur’an…., h. 408. 
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b. Menangkap dan memperjualberlikan ikan serta biota 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
 

c. Memperoleh pendapatan dari ikan atau biota yang dijual
 

d. Mendapat harga yang sesuai dari harga yang dijual
 

e. Mendapat kebebasan untuk membudidayakan sumber 

laut
 

f. Mendapat kebebasan untuk mengolah hasil tangkapan
 

g. Mendapat perlindungan hukum dari pemerintah 
 

3. Kewajiban Nelayan
 

a. Menangkap sumber daya laut sesuai dengan norma, 

moral dan regulasi yang berlaku
 

b. Menjual hasil laut kepada masyrakat
 

c. Mematuhi peraturan yang berlaku
 

d. Tidak menangkap menggunakan peralatan yang dilarang 

seperti jaring pukat harimau
 

e. Tidak melakukan kecurangan dalam batas wilayah negara 

lain
 

f. Menjaga ekosistem laut
 

g. Bersaing secara sehat dengan para nelayan lainnya
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