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ABSTRAK 

Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam 

muamalah, hal yang berkaitan dengan pertanian diantaranya adalah muzâra’ah.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang sistem bagi hasil 

muzâra’ah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Jaya Makmur Kecamatan 

Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.  

Adapun penelitian ini menitikberatkan pembahasan tentang masalah 

Bagaimana dampak sistem bagi hasil muzâra’ah yang dilakukan masyarakat 

Kampung Jaya Makmur yang dapat meningkatkan perekonomian buruh tani. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan 

menggunakan metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis 

data deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai 

praktek muzâra’ah. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang 

melatarbelakangi praktek bagi hasil di Kampung Jaya Makmur adalah masih 

luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak digarap oleh pemilik lahan 

dengan alasan keterbatasan keterampilan mengelola lahan dan kesibukan lain. 

Sehingga banyak masyarakat pemilik lahan memilih memberikan lahannya untuk 

digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Mengenai besarnya pembagian 

hasil pertanian, mereka sepakat untuk membagi hasilnya yaitu dengan 1:3 bagian 

yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani penggarap. 

Disisi lain ada pula petani yang menerapkan pembagian 1/2:1/2 serta ada yang 2/3 

untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap begitu juga sebaliknya 

menurut kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan dan penggarap. 

Sistem bagi hasil yang terjadi pada masyarakat Kampung Jaya Makmur 

memberikan kontribusi yang luar biasa, karena bisa merubah tingkat 

perekonomian masyarakat menjadi lebih sejahtera. 
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MOTTO 

 

ا تَۡحُزثَُْى  أَفََزَءۡيتُن ِرُعْىَ أَۡم ًَۡحُي  ۥ  َءأًَتُۡن تَۡزَرُعًََُْ   ٣٦هَّ  ٣٦ ٱلزََّّٰ

 

“Maka terangkanlah kepadaku, wahai pengingkar, tentang benih yang kamu 

tanam di ladang. Kamukah yang menumbuhkannya hingga menjadi tanaman atau 

Kamikah yang menumbuhkannya hingga menjadi besar dan berbuah?” 

(QS. Al-Waki’ah: 63-64) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karena itu sebelum penulis 

memasuki pembahasan, guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

maksud dan tujuan skripsi ini maka penulis akan mengemukakan beberapa istilah 

yang terkandung dalam judul mengenai “Dampak Sistem Bagi Hasil Muzâra’ah 

Terhadap Perekonomian Buruh Tani Di Kampung Jaya Makmur 

Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang” Adapun istilah yang 

terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Dampak  

Dampak merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat
1
 

2. Bagi Hasil 

Bagi Hasil adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena 

kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh 

penggarap maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. 
2
 

3. Muzara’ah 

Muzara’ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan

                                                           
        

1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Dampak”, Kamus versi online/daring 

(dalam jaringan), tersedia di: https://kbbi.web.id/dampak ( 10 September 2020) 

        
2
 Anshori, Abdul Ghofur. Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan 

implementasi. UGM PRESS, 2018., h. 61. 

https://kbbi.web.id/dampak


2 
 

 
 

pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara 

dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
3
 

4. Buruh Tani  

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara 

melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan 

memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman 

tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Buruh 

tani bekerja untuk lahan pertanian milik orang lain dengan upah dari sang 

tuan tanah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami makna judul tersebut yaitu 

pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil antara dua pihak untuk bekerjasama 

saling berkaitan satu sama lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

dengan syarat yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad perjanjian 

diawal kesepakatan sebelum dilaksanankan kerjasama. Oleh karena itu, akad 

tersebut merupakan akad perjanjian untuk bekerjasama dalam pola bagi hasil 

pemilik kebun dan pekerja, hal ini diwujudkan dalam dampak bagi hasil 

muzara’ah yang terjadi pada perekonomian buruh tani. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjdai alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

  

                                                           
         

3
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013, h. 52. 
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1. Alasan Objektif  

Sektor pertanian merupakan sumber kehidupan manusia dan juga 

sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia terutama bagi 

masyarakat di perkampungan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian 

untuk melihat sistem bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat yang 

melakukan kerjasama. Masyarakat Kampung Jaya Makmur  mayoritas 

bekerja di sektor pertanian. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan 

perkebunan sendiri maka mereka melakukan kerjasama yang di sebut 

parohan oleh masyarakat setempat. Keadaan perekonomian masyarakat 

Kampung jaya makmur tergolong mulai sejahtera dengan adanya sistem 

muzara’ah dimana bagi hasil ini membantu memenuhi kebutuhan buruh 

tani. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja belum sepenuhnya 

memenuhi syarat-syarat ekonomi Islam, kenyataan perkembangan dalam 

kehidupan masyarakat, bahwa pembagian hasil paroan bidang pertanian 

pada Kampung Jaya Makmur bervariasi, ada yang mendapat setengah, 

sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung 

merugikan pihak penggarap atau petani. Hal ini tentunya yang perlu 

dihindari bagi para pihak yang ingin kerjasama dalam hal pengelolaan lahan 

karena menunjukkan unsur ketidakadilan dan eksploitasi bagi salah satu 

pihak, yang mana hal ini yang menjadi penyebab utama sehingga beberapa 

kalangan ulama melarang adanya transaksi muzâra’ah. Sehingga penting 

untuk menganalisis pola bagi hasil yang berlaku. 
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5 
 

 
 

 

2. Alasan Subjektif  

a. Penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini, karena ditempat 

penelitian ini banyak masyarakat yang melakukan praktik pola bagi 

hasil, tentunya hal ini berdampak langsung pada perekonomian 

masyarakat itu sendiri khususnya perekonomian para pelaku 

kerjasama bagi hasil, karenanya sangat relevan untuk meneliti praktik 

pola bagi hasil yang saat ini banyak dilakukan masyarakat terutama di 

Jaya Makmur . 

Karena Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan 

bidang keilmuan yang penulis tekuni di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

dan adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia temasuk dalam  Negara Agraris, karena merupakan Negara yang 

subur sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan  

sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Sejarah 

pembangunan di Indonesia memperlihatkan keberhasilan perekonomian indonesia 

dari sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan tingginya keberhasilan dalam hal 

pertanian yang diperoleh pada era Soeharto, pada tahun 1984, Indonesia berhasil 

swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini 

mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) 

pada tahun 1985. Pasalnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia 



6 
 

 
 

untuk dapat mempertahankan hidup.
4
 Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya 

alam yang sangat berlimpah yang tidak ada duanya, ditambah lagi dengan budaya 

bertani yang telah mengakar di masyarakat, membuat sektor pertanian pada saat 

itu menjadi andalan (leading sector) dalam perekonomian nasional.
5
 

Berkaitan dengan penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya 

adalah bertani. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama 

lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam 

segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing. Dalam hal 

hubungan dengan sesamanya dapat berupa kegiatan jual beli, sewa-menyewa, 

bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan 

sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan 

masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi 

baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah mu’amalah.
6
 

Mu’amalah menurut perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau 

sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, 

sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat 

dan usaha-usaha lainnya.
7
 Didalam ajaran islam diupayakan untuk mengelola 

lahan yang kosong, mu’amalah dalam bidang pertanian ada beberapa macam 

salah satunya yaitu Muzâra’ah. 

                                                           
       

4
 Tim Sindo News “Keberhasilan Swasembada Pangan Era Soeharto Dinilai Patut Ditiru”. 

Sindo News, Sabtu, 08 Juni 2019 Pkl 09.30 WIB 

       
5
 Siti Hapsah, “Industri Pertanian Sebagai Leading Sectorperekonomian Nasional”.(Abstrak 

Skripsi Program Sarjana, UPI, Bandung, 2017) . h. 3 
       

6
 Hassan, Abul, and Masudul Alam Choudhury. Islamic economics: theory and practice. 

Routledge, 2019.)h. 27. 

      
7
 Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." Al-

Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 2.1 (2017)., 278. 
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Bagi hasil pada akad muzâra’ah secara terminologi dapat diartikan suatu 

sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah 

perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara 

pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam 

pasal ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh 

pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, 

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
8
 Selanjutnya, kerjasama 

dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) di mana satu pihak 

menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap 

(mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.
9
 

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat. karena melalui 

pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal 

mendapatkan makanan dan kesejahteraan petani, dari hal tersebut secara tidak 

langsung petani sudah menerapkan akad muzâra’ah dalam pengelolaan lahan 

pertaniannya. 

Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap dengan 

luas yang berbeda-beda antar petani. Akan tetapi, ada yang tidak memiliki lahan 

sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan para petani 

bekerjasama dengan yang pemilik lahan untuk menggarap lahan pertaniannya 

dengan imbalan bagi hasil. Selain itu, ada juga petani yang telah memiliki lahan 

                                                           
      

8
 Peraturan Pemerintah Agraria no. 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil pasal 1 huruf c 

      
9
 Zainuddin, S., and Eno Suhamdani. "Muzara’ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu 

Timur." Muamalah 6.1 (2016): 24-40. Mengutip Djazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Islam (KUHPI)  pasal 1431, (Cet.1; Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), 334. 
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sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan 

hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang 

lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat pemilik yang mempunyai 

beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab 

sehingga penggarapannya diserahkan orang lain dengan mendapat sebagian 

hasilnya.
10

 

Dalam pelaksanaanya, setelah  akad yang dilakukan melalui perjanjian yang 

telah disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Disisi lain, 

bukan hal yang mustahil pemilik lahan akan turut membantu menyediakan benih 

tanaman, pupuk dan pestisida yang digunakan oleh penggarap tersebut. Sehingga, 

buruh tani tidak mengalami kesulitan untu mengelola lahan, karena sudah 

disiapkan oleh pemilik lahan. 

Para buruh tani yang dahulunya menggarap lahan berasal dari kalangan 

yang kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil muzâra’ah, secara 

ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada 

sebagian buruh tani sudah mampu membeli lahan sendiri. Bagi buruh tani yang 

sudah mampu membeli lahan sendiri, buruh tani ini lebih focus untuk menggarap 

lahannya sendiri serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang tidak 

mampu menggarapnya. 

Masyarakat Kampung Jaya Makmur mayoritas memiliki lahan namun tidak 

mampu untuk menggarap lahannya sendiri di karenakan ada kesibukan ataupun 

usianya sudah cukup tua, untuk itu mereka meminta buruh tani (penggarap) untuk 

                                                           

       
10

 Ibid, h.259. 
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menggarap lahannya itu dengan menanam tanaman yang menghasilkan seperti 

padi, jagung, singkong, dll. Disisi lain, sebagian masyarakat tersebut memiliki 

lahan tetapi disewakan kepada orang lain. 

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam 

melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan 

dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara 

pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya 

bagian yang diterima si penggarap itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan 

sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi 

penggarap lahan untuk menyambung kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus 

benar-benar dihargai.  

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja 

(petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:  

َا فُْْا بِ  لَِّذييَ ٱ يََّٰ أَيُِّ ّۡ ْا أَ  ْ ِِيَوةُ  ۡلُعقُِْد  ٱَءاَهٌُ نِ ۡلَ ٱأُِحلَّۡت لَُكن بَ َعَّٰ إَِّلَّ َها يُۡتلَىَّٰ َعلَۡيُكۡن  ًۡ

ۡيدِ ٱَغۡيَز ُهِحلِّي  أًَتُۡن ُحُزم ٌۗ إِىَّ  لصَّ َ ٱَّ    ١يَۡحُكُن َها يُِزيُد  ّللَّ
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 (5) ayat 1: 84). 

 

Banyak bentuk kerjasama (mu’amalah) yang dianjurkan dalam Islam, yang 

menekankan pada prinsip bagi hasil (profit sharing) antara lain; musyarakah, 

mudharabah, murabahah, muzâra’ah. Namun penulis akan lebih memfokuskan 

pada satu bahasan yakni Muzâra’ah yang terjadi pada Kampung Jaya Makmur. 

Muzâra’ah merupakan salah satu bentuk ta’awun (kerjasama) antar buruh tani dan 
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pemilik lahan. Seringkali ada orang yang paham dalam masalah pertanian tetapi 

tidak punya lahan sehingga mereka memilih untuk menyewa lahan orang lain 

untuk dikelola (sistem ijarah), dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan 

tetapi tidak mampu mengolahnya. Maka, Islam mensyari’atkan muzâra’ah sebagai 

jalan tengah bagi keduanya, dan kerjasama muzâra’ah masih menjadi hal yang 

kontroversial dikalangan para ulama, baik bentuk akad dan objek (lahan) yang 

dijadikan kerjasama, para ulama memberikan persepsi yang berbeda-beda. 

Sistem muzâra’ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah 

(sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik 

tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzâra’ah) ini, yang harganya 

lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak 

mengalami kerugian saat gagal panen.
 

Istilah muzâra’ah hampir sama dengan mukhâbarah, sebutan bagi penduduk 

Irak. Dalam masalah ini, muzâra’ah dan mukhâbarah mempunyai pengertian yang 

sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. Mukhâbarah 

bibitnya berasal dari petani, sedangkan muzâra’ah bibitnya dari pemilik lahan.
11

  

Dalam transaksi akad muzâra’ah masih menjadi perdebatan antar ulama, 

khususnya pada ulama madzhab. Lebih lanjut ketiga ulama madzhab kecuali 

Hambali menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian 

maupun perkebunan adalah terlarang, dengan alasan pelarangan tersebut hanya 

berhubungan dengan perolehan jumlah hasil yang istimewa bagi salah satu pihak. 

Praktek semacam ini yang menjadi latar belakang bagi sejumlah ulama karena 

                                                           
        

11
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Digital Edition, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo  Persada, 2012), 271. 
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terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain,
12

 sedangkan 

ulama Hanabilah berpendapat sebaliknya. Ulama-ulama Hanabilah berkata: 

muzâra’ah ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok 

tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi 

kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu. Jadi, 

boleh muzâra’ah dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah. 

Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa 

pembagian hasil paroan bidang pertanian pada Kampung Jaya Makmur bervariasi, 

ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan 

terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Hal ini tentunya 

yang perlu dihindari bagi para pihak yang ingin kerjasama dalam hal pengelolaan 

lahan karena menunjukkan unsur ketidakadilan dan eksploitasi bagi salah satu 

pihak, yang mana hal ini yang menjadi penyebab utama sehingga beberapa 

kalangan ulama melarang adanya transaksi muzâra’ah. 

Adapun pihak-pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab 

kekhawatiran akan penerapan bagi hasil pada akad muzâra’ah yang terjadi di 

tengah masyarakat, yaitu perangkat Kampung dan para pihak yang melakukan 

sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Pihak perangkat  Kampung 

memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol apabila praktek 

muzâra’ah yang terjadi di tengah masyarakat ini terdapat kesenjangan norma, 

yang pada dasarnya banyak kalangan ulama yang berbeda pendapat terkait sistem 

                                                           
       

12
 Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Cet.1; Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2007), 125.dikutip oleh Mangunsong, Taufiq Hidayat Sistem Bagi Hasil 

Muzâra’ah Terhadap Perekonomian Buruh Tani (Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, 

Sumatera Utara) . (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013) h. 8 
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bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan atau lebih 

mudahnya disebut muzâra’ah. 

Dalam penelitian ini, para pihak yang melakukan sistem bagi hasil di 

spesifikasikan pada salah satu Kampung di kecamatan Banjar Baru yaitu 

Kampung Jaya Makmur. Hal ini merupakan kegelisahan akademik yang timbul 

dari peneliti sebagai seorang akademisi untuk melakukan sebuah penelitian karena 

masyarakat Kampung Jaya Makmur hanya sebagian yang melakukan sistem bagi 

hasil dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Oleh karenanya, berangkat dari latar 

belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara 

mendalam terkait fenomena sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian 

yang pada dasarnya masih menjadi perdebatan bagi kalangan ulama. Maka dari itu 

peneliti tertarik untuk mengambil judul: Dampak Sistem Bagi Hasil Muzâra’ah 

Terhadap  Perekonomian Buruh Tani Di Kampung Jaya Makmur 

Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian skripsi ini terletak pada Sistem Bagi Hasil Muzâra’ah , 

serta Perekonomian buruh tani di Kampung Jaya Makmur. 
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E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi pembahasan  selanjutnya 

maka penulis merumuskan masalah yaitu: 

a. Apa faktor yang melatarbelakangi sistem bagi hasil muzâra’ah pada 

masyarakat Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten 

Tulang Bawang? 

b. Bagaimana dampak sistem bagi hasil muzâra’ah terhadap 

perekonomian buruh tani masyarakat Kampung Jaya Makmur 

Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang? 

F. Tujuan Penelitian 

Melalui permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang ada yaitu: 

a. Untuk menerangkan latar belakang sistem bagi hasil muzâra’ah pada 

masyarakat Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar  Baru 

Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Untuk menguraikan dampak sistem bagi hasil muzâra’ah yang dapat 

mempengaruhi perekonomian buruh tani di kalangan masyarakat petani 

yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Jaya Makmur Kecamatan 

Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. 
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G. Signifikansi Penelitian 

Penelitian mengenai sistem bagi hasil muzâra’ah yang dilakukan oleh 

masyarakat Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru  ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang baik sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan pengalaman 

dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang 

diperoleh dalam perkuliahan.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi penulis Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai sistem kerjasama Muzara’ah. Serta membuktikan kesesuaian 

antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.  

b. Pelaku Usaha (pemilik lahan dan buruh tani)  

1) Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang 

dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang 

sesuai dengan konsep syar’iah agar tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan dalam pelaksanaannya.  

2) Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari 

praktik kerjasama muzara’ah terhadap kesejahteraan buruh tani . 

c. Bagi pembaca  

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistem bagi hasil 

muzara’ah  yang dilakukan masyarakat kampung Jaya Makmur. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu “Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, 

atau masyarakat.”
13

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data atau 

informasi dari lapangan yakni Kampung Jaya Makmur selanjutnya  

menjelaskan berbagai informasi yang berkenaan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Dampak Sistem Bagi Hasil 

Muzâra’ah Terhadap  Perekonomian Buruh Tani Di Kampung Jaya 

Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan penulis gunakan ini adalah penelitian yang 

bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.
14

 

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menghimpun data-data 

tentang dampak bagi hasil muzara’ah terhadap perekonomian buruh tani, 

setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk diketahui dampak 
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 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 80 

       
14

 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Tindakan, (Bandung:  PT 

Refika Aditama, 2012), h. 181 
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muzara’ah terhadap perekonomian buruh tani di Kampung Jaya Makmur. 

2. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
15

 Dalam 

penelitian ini sumber data penelitian ada tiga: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
16

 Sumber data 

yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informan yang terdiri dari 

perorangan yang merupakan pemilik kebun dan pengelola kebun. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti.
17

 Data sekunder pada penelitian ini meliputi: 

sejarah, lokasi, dan juga data-data lain yang diperluakan untuk penelitian 

ini. Data ini diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi 

terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini, yaitu berupa data kepustakaan, majalah,dan lain lain. 

                                                           
        

15
 Moleong.Lj, Metodologi Penelitian Kulitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

27 

        
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, cet ke 14, 2010), h.173. 
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 Komariah, Aan. "Metodologi penelitian kualitatif." (2014)., h.136. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga 

disebut studi populasi atau studi sensus.
18

 

Pada penelitian ini populasi berjumlah 323 orang namun belum 

diketahui jumlah antara pemilik dan penggarap lahan. Sehingga perlu 

ditentukan sampel penelitian dengan maksud untuk menggeneralisasikan 

hasil penelitian. Untuk itu, pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai 

contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti yaitu 

informan yang terlibat dalam kegiatan muzara’ah di Kampung Jaya 

Makmur. Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini dilakukan 

menggunakan purposive sampling dimana purposive sampling yang berarti 

pengambilan sampel secara sengaja sesuai  dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan dengan kapasitas sampel 10% dari total keseluruhan populasi.
19

 

Adapun yang menjadikan sampel dalam penelitian ini adalan informan yang 

dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sistematika bagi hasil 

muzara’ah yaitu 323 X 10% = 32,3 dibulatkan mejadi 32  orang terdiri dari 

pemilik lahan pertanian 17 orang penggarap lahan 15 orang. 
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4. Prosedur Pengumpulan Data 

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana 

peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. 

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Metode observasi ini digunakan untuk 

mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban 

terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret 

fenomena tersebut. 

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang 

luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik 

secara langsung atau tidak langsung.
20 

Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke lapangan atau 

masyarakat dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan situasi 

masyarakat, dengan metode ini penulis akan memperoleh data. Adapun 

data-data tertulis yang peneliti dapat setelah melakukan observasi adalah 

rincian letak geografis dari kampung Jaya Makmur  yaitu kondisi geografis, 

kondisi luas wilayah, kondisi domografi, mata pencaharian, dan kondisi 

                                                           
       20

 ibid, 136. 



19 
 

 
 

pendidikan. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu percakapan dengan maksud 

tertentu.
21

 Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau resposden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak- 

pihak yang terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui 

observasi. Yakni para pihak yang melakukan akad muzâra’ah.. 

c. Studi Dokumen 

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal 

ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis 

normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan 

reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.
22

 

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data 

sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang 

dipakai baik itu bahan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diambil. 
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5. Prosedur Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif 

deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena 

dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk mengambarkan keadaan 

yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang 

diperoleh. 

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah- 

langkah sebagai berikut: 

a. Pengecekan (Editing) Data 

 

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk 

mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera 

dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
23

 Data yang diteliti di sini,  

baik dari kelengkapan maupun kejelasan  makna  yang  ada  dalam  data  

tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data 

tersebut peneliti  memperoleh  gambaran  jawaban  sekaligus  dapat 

memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali 

semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, 

kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. 

b. Pengelompokan (Classifying) Data 

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah  diperoleh 

                                                           
        

23
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 
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Ekonomi Islam . (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019) h. 45 
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agar lebih mudah dalam  melakukan  pembacaan  data  sesuai  dengan 

kebutuhan yang diperlukan.
24

 Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang 

diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi  beberapa  

data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian 

ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari 

para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

c. Pemeriksaan (Verifying) Data 

Verifying, setelah kedua tahap di atas, tahap selanjutnya adalah 

verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperoleh data dan informasi dari  lapangan,  yang  mana  data  dan  

informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,
25

 serta 

mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.  Atau  dengan  

kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, 

untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.
26

 Atau langkah 

dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data 

dan informasi dari lapangan dan harus di-cross check kembali agar 

validitasnya dapat diakui oleh pembaca. 

  

                                                           
        

24
 Suhaimi, Ahmad, and Triyo Ambodo. "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum." Islamic 

Law: Jurnal Siyasah 5.2 (2020),. H.1-10. 
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 Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17.33 (2019): 

81-95. 

        
26
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22 
 

 
 

d. Analisis Data (Interpretasi) 

Analysing, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan 

untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna  serta 

dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data  dan  informasi  

yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.
27

 Dalam hal ini, peneliti 

menggambarkan secara jelas tentang praktek bagi hasil muzâra’ah 

dikalangan masyarakat petani di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan 

Provinsi Sumatera Utara. Peneliti melakukan analisis (analysing)
 28

 atas 

data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan 

pada bab II. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data 

penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-

teori yang telah ada atau tidak, lebih dari iu analisis data dilakukan untuk 

memahami makna-makna (meaning) dari peristiwa yang akan diteliti. 

e. Kesimpulan (Concluding) 

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa 

poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang  ada  dalam  rumusan  

masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian praktek bagi 

hasil muzâra’ah dikalangan masyarakat petani di Kampung Jaya Makmur 

Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang yang telah dilakukan.
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 Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17.33 (2019) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi hasil di Kampung 

Jaya Makmur adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang 

tidak dikerjakan oleh pemilik lahan. Alasan lainnya adalah bahwa orang 

yang mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap 

sendiri lahan pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada 

kesibukan tersendiri yang mana ada yang jadi  pegawai negeri sipil 

(PNS), ada juga yang sudah tua yang tidak mungkin untuk menggarap 

lahannya, dan ada juga mempunyai kesibukan bisnis yang mana orang 

tersebut sering keluar kota. Sehingga kebanyakan dari orang-orang 

yang mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada buruh tani untuk 

menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut. 

2. Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jaya Makmur Kecamatan 

Banjar Baru adalah mengacu pada akad muzâra’ah yang mana proses 

akhir yang menjadi patokan bagi hasil, jika hasil panen gagal maka 

kerugian ditanggung bersama yaitu antara pemilik lahan dan petani 

penggarap yang mana pemilik lahan rugi dangan modalnya sedangkan 

petani penggarap rugi dengan tenaganya. 
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Sementara berkaitan dengan pembagian hasil pertanian, para petani 

bersepakat tentang besarnya pembagian hasilnya yaitu ada 1/3 bagian 

yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian untuk petani 

penggarap. Ada pula petani yang menerapkan pembagian 1/2:1/2 serta 

adapula yang 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani 

penggarap begitu jaga sebaliknya menurut kesepakatan yang telah 

ditentukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Sementara itu, buruh tani 

yang melakukan sistem bagi hasil memiliki peningkatan kesejahteraan. 

Semula hanya bisa menggarap lahan orang lain, berjalan seiring waktu 

mereka memiliki lahan sendiri. Bahkan adapula yang telah 

memperkerjakan orang untuk mengelola lahannya. Tentunya berbeda 

dengan penyewa lahan yang tingkat kesejahteraannya hanya stagnant. 

Hal ini memberikan analisa bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada 

penduduk Kampung Jaya Makmur memberikan kontribusi yang luar 

biasa bagi penduduknya. 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

saran kepada masyarakat Banjar Baru yang melekukan praktik bagi hasil. 

1. Sistem bagi hasil muzâra’ah dalam Islam, merupakan sistem yang 

sangat adil dalam pembagian keuntungan, dibandingkan dengan sistem-

sistem kerjasama pengelolaan pertanian lainnya seperti, sewa (al-

ijârah), upah dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis menyarankan 

segenap masyarakat, pembaca dan para praktisi yang berperan aktif 
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dalam bentuk kerjasama lahan pertanian untuk melakukan akad bentuk 

muzâra’ah. Dalam upaya bagi hasil penulis memberi saran supaya 

dalam melakukan akad pertama seharusnya secara lisan dan tulisan, 

setelah dengan cara lisan dilanjutkan denagn cara tulisan yang di 

tandatangani oleh kedua belah pihak yang dihadiri 2 orang saksi serta 

ditanda tangani oleh Kepala Kampung setempat guna untuk 

menghindari perselisihan perselisihan yang tidak kita inginkan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai 

penerapan sistem bagi hasil muzâra’ah, pelaksanaan pembagian hasil 

pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat masih sesuai dengan 

adat kebiasaan petani yang berlaku. Hal ini dikarenakan Indonesia 

memiliki berbagai macam suku dengan budaya yang berbeda. 
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