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ABSTRAK 

 

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam 

berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya 

dilingkungan masyarakat tidak semua  orang dengan kegiatan ekonominya dapat 

terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperlukan kerja sama antara orang yang 

memiliki keahlian dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil 

melalui perjanjian. Dalam islam perjanjian atau perserikatan disebut dengan akad. Salah 

satu contoh kerjasama yaitu antara pemilik modal dengan petani tambak udang di Desa 

Bumi Dipasena Sejahtera di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana implementasi pola bagi 

hasil yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal dalam meningkatan 

pendapatan serta melihat apakah kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan 

petani tambak udang dalam perspektif ekonomi Islam 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penlitian field research yaitu penelitian 

lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pola bagi hasil 

pemilik modal dan petani tambak udang dalam meingkatkan pendapatan di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, dengan pengumpulan data sebagai berikut: interview mendalam, observasi 

serta dokumentasi. Populasi petani tambak udang yang melakukan kerjasama sebanyak 

150 orang dan sampel diambil 20% dari jumlah populasi sebanyak 30 orang, yaitu 25 

petani tambak udang dan 5 pemilik modal. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan petani 

tambak udang dan pemilik  modal menggunakan perjanjian secara lisan. Modal yang 

diberikan seluruhnya dari pemilik modal berupa barang produksi dan petani tambak 

udang hanya perlu memiliki lahan tambak dan juga keahlian dalam budidaya udang. 

Pembagian hasil menggunakan 3 sistem, pertama dengan perbandingan 70:30 atau 

50:50, kedua pengambilan keuntungan dari barang produksi,  dan ketiga pengambilan 

keuntungan 3 point (Rp3.000/kg). Seluruh sistem menggunakan kerjasama dalam 

bentuk musyarakah al-„inan, tetapi yang menanggung kerugian adalah petani tambak 

udang dan tidak sesuai dengan musyarakah al-„inan yang kerugiannya ditanggung 

bersama terkecuali yang menggunakan sistem 50:50. Distribusi pendapatan sudah 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu tidak mengandung riba dan gharar, tetapi 

dalam prinsip keadilannya tidak sesuai karena kerugian seluruhnya ditanggung petani 

tambak udang. Namun hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama. Peningkatan 

pendapatan petambak udang sangat bervariasi tergantung berapa jumlah modal yang 

dikeluarkan.  Pendapatan juga semakin meningkat apabila dalam kurun waktu beberapa 

bulan (dalam beberapa periode panen) tidak mengalami kegagalan, sebaliknya apabila 

mengalami kegagalan maka pendapatan petambak udang semakin menurun 

 

 

Kata Kunci : Pola Bagi Hasil, Pendapatan, Perspektif Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

..…                                   

    

“…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” 

(QS. Al-Maidah 2 ). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terdapat di dalam judul. 

Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka 

perlu danya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang 

terkandung didalam judul skripsi ini. 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah berjudul ” ANALISIS 

IMPLEMENTASI POLA BAGI HASIL PADA PETAMBAK GUNA 

MENINGKATKAN PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Pada Petambak Udang Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang)”. Adapun beberapa 

istilah yang yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis  

 

Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab), 

duduk perkaranya dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat pula di artikan 

dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
1
 

 

2. Implementasi  

Implementsi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan 

suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.
2
Sedangkan Puji Meilita Sugiana 

memaknai implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan 

                                                             
1 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 76. 
2 Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M. Pd, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2015), h. 178. 
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pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
3
 

 

3. Pola Bagi Hasil 

 

Pola bagi hasil (profil and loss sharing) adalah suatu  kesepakatan antara 

pemilik modal (surplus spending unit) dengan  pekerja atau pengusaha untuk 

melakukan kegiatan usaha, yang apabila  kegiatan usaha menghasilkan, maka 

keuntungan dibagi berdua, dan  apabila kegiatan usaha mengalami kerugian 

maka kerugian ditanggung bersama.
4
 

 

4. Petambak  

 

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai 

tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir
. 5 

Jadi, petambak (petani tambak) adalah petani udang, ikan atau sejenis hewan 

air, yang mengusahakan kegiatan dibidang budidaya ikan di tambak di daerah 

perairan pantai yang terdapat air payau. 

 

5.  Pendapatan 

 

Pendapatan ekonomi (economic income) adalah sejumlah uang yang dapat  

digunakan oleh keluarga dalam satu periode tertentu untuk membelanjakan diri 

tanpa mengurangi atau menambah asset neto (net asset). Sumber-sumber 

penghasilan ekonomi antara lain upah, gaji, pendapatan bunga dari deposito, 

pendapatan sewa, penghasilan transfer dari pemerintah, dan lain-lain.
6
 

 

6. Perspektif Ekonomi Islam 

 

Perspektif ekonomi Islam dalam proposal skripsi ini maksudnya yaitu 

ditinjau  dari sudut pandang ekonomi keislaman, yakni, sistem ekonomi yang  

                                                             
3
 Puji Meilita Sugiana, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program 

Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan, (Jakarta: Program Studi 

administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012) hlm. 16 

4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  h. 26   
5 Mustofa Niti Suparjo, Daya Dukung Lingkungan Perairan Tambak Desa Mororejo Kabupaten 

Kendal, Jurnal Saintek Perikanan, Vol. 4 no. 1, 2018,  hal : 51, tersedia di : 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/download/290/171, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, 

Pukul 14.01 WIB. 
6
Prathama Rahardja, dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Edisi Keempat, (Jakarta : 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010) h. 295.   

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/download/290/171
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berlandaskan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang bertujuan  memberdayakan 

ekonomi umat Islam secara adil.
7
 Artinya, sistem bagi hasil  antara pemilik 

bagan dengan buruh akan ditinjau dari sudut pandang  ekonomi Islam. 

 

7. Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

 

Desa Bumi Dipasena suatu wilayah pemerintah tingkat desa yang berada 

di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung 

yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak udang. 

 

Berdasarkan penegasan masing-masing istilah yang terdapat dalam  judul 

skripsi ini, maka secara keseluruhan yang dimaksud dari judul ini  adalah suatu 

penelitian mengenai analisis pola bagi hasil antara pemilik  modal  dengan petani 

tambak udang yang berada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari perspektif  Ekonomi Islam yang 

menekankan pada prinsip musyawarah dan  keadilan.  

B. Alasan Memilih Judul 

 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul tersebut di 

atas adalah sebagai berikut: 

 

1. Alasan Objektif 

 

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan berdasarkan 

fenomena pada perjanjian kerjasama antara petani tambak udang dengan 

pemodal tidak sesuai dengan pola bagi hasil sesuai dengan syari‟at Islam bahwa 

ketentuan pembiayaan  digunakan sistem bagi hasil namun tidak ditanggung 

pemilik modal bila terjadi kerugian. Hal ini yang menjadi alasan bagi peneliti 

dalam menganalisis implementasi pola bagi hasil petambak udang guna 

meningkatkan pendapatan di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. 

 

2. Alasan Subjektif 

 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta 

dengan tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinka 

untuk dilakukan penelitian. 

                                                             
7 Mohamad  Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 8. 
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b. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang telah 

dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia 

dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada 

prakteknya dilingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan 

ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya,  karena dalam lingkungan 

masyarakat ada kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki 

kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi 

tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini diperlukan kerja sama 

antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha 

dengan konsep kerjasama yang adil melalui perjanjian. Dalam islam perjanjian 

atau perserikatan adalah akad. 

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 bentuk yang 

disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu.
8
 Akad dalam Islam 

terdiri dari empat macam, yaitu al- musyarakah, al-mudharabah, al-muza‟arah, 

dan al-musaqah. Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama anatar dua pihak atau 

lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana 

atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.
9
  

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang 

(lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari‟atkan dalam 

agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi 

maupun distribusi berupa barang maupun jasa.
10

 Banyak sekali rahmat Allah yang 

dijelaskan di dalam al-Qur‟an dan sebagaimana menjelaskan tentang pemanfaatan 

sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu perekonomian dari 

luar dan dari dalam pada pergerakan harta benda dan komoditas, diantaranya 

firman Allah dalam Surat Fatir : 12 

                                                             
8 Ibid, h. 94  
9 Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 169. 
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

h.65. 



5 
 

 
 

                               

                               

            

Artinya :“Dan tidak sama (antara) dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum 

dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat 

memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu 

pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu 

dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur”. (QS Al-Fatir : 12).11
 

Ayat yang lalu menguraikan salah satu dari bukti kuasa Allah menyangkut 

manusia. Di sini dipaparkan bukti lain yang menunjukkan pengaturan Allah yang 

sangat teliti sekaligus membuktikan kuasa-Nya membangkitkan manusia. Ayat di 

atas menyatakan: Dan diantara bukti Kuasa Allah adalah penciptaan dua laut yakni 

sungai dan laut. Tidak sama antara dua laut itu; yang ini yakni air sungai tawar, 

segar, sangat sedap diminum dan yang ini yakni laut asin lagi pahit. Kendati 

keduanya berdampingan dan dari masing-masing laut dan sungai itu kamu dapat 

memakan daging yang segar dari binatang yang hidup disana walau di air asin itu 

dan disamping makanan tersebut, kamu juga dapat secara bersungguh-sungguh 

mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya seperti mutiara dan 

marjan, dan pada masing-masing laut dan sungai itu kamu dapat senantiasa melihat 

kapal berlayar membelah lautan dengan cepat supaya kamu dengan kemudahan-

kemudahaan yang dianugrahkan Allah itu dapat mencari karunia-Nya dan supaya 

kamu bersyukur.12
 

Menurut hasil penelitian, sebagaimana dikutip Hananah Wardah, di Desa 

Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tentang perjanjian kerjasama 

yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak dilakukan 

secara lisan dan tidak ada bagi hasil yang jelas secara tertulis. Sedangkan dalam 

pelaksanaan bagi hasil di desa Morodemak dilakukan dengan mengikuti  peraturan 

atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu dan turun temurun kepada masyarakat 

setempat. Adapun tradisi yang berkembang dan bentuk kerjasama antara pemilik 

kapal dengan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Apabila nelayan 

berpindah-pindah juragan (pemilik kapal) itu boleh saja, karena tidak ada ikatan 

atau kontrak kerja yang mengatur, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut 

                                                             
11 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2008), h.346 
12

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 443. 
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melaut dalam satu kapal telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut. 

Dan biasanya jumlah nelayan terdiri dari 30-35 nelayan. Cara pembagian 

keuntungan atau bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dalam 

pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang 

menggunakan sistem mudharabah, dengan menggunakan sistem bagi hasil dua 

(paron) yaitu separo untuk pemilik kapal dan separo untuk nelayan, setelah 

dikurangi biaya pembekalan dan persenan.
13

 

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini banyak masyarakat yang ingin 

melakukan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri, tetapi pada kenyataannya 

sebagian dari masyarakat hanya bermodalkan keahlian tanpa didampingi dengan 

adanya modal yang dibutuhkan. Disamping masyarakat yang tidak memiliki modal 

untuk melakukan atau memulai usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak memiliki 

kemampuan atau keinginan untuk melakukan atau membuka usaha tersebut. 

Namun dalam hal ini banyak masyarakat yang kurang mengerti manajemen usaha 

dan manajemen bagi hasil yang baik dalam bekerjasama. Salah satu manajemen 

bagi hasil ialah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan apabila usaha 

tersebut menghasilkan keuntungan. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja 

sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang  berkaitan 

dengan proses kerja, tujuannya adalah menghasilkan hasil yang maksimal serta 

mengurangi kegagalan
14

. 

Pada era 1990-an Dipasena adalah sebuah nama besar yang dinaungi oleh PT. 

Aruna Wijaya Sakti milik pengusaha Sjamsul Nursalim mengangkat nama 

Indonesia dimata pelaku bisnis internasional melalui panen perdana udang tahun 

1990. Mengutip data Bank Indonesia, tercatat devisa Negara yang disumbangkan 

Dipasena mencapai 3 juta dolar AS. Tambak Dipasena yang berada di Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang  seluas 16.250 ha, memiliki 9.033 

petambak plasma, dan terdiri dari 8 desa diantaranya Bumi Dipasena Sentosa, 

Bumi Dipasena Utama, Bumi Dipasena Agung, Bumi Dipasena Jaya, Bumi 

Dipasena Mulya, Bumi Dipasena Makmur, Bumi Dipasena Sejahtera, dan Bumi 

Dipasena Abadi. Namun, pada tahun 2011 terjadi kerusuhan diantara petambak 

dan perusahaan yang menyebabkan petambak udang dipasena bergerak secara 

mandiri dalam budidaya udang. Hal inilah yang menjadikan petambak harus 

memiliki modal sendiri agar bisa berbudidaya udang untuk memenuhi kebutuhan 

                                                             
13

 Hananah Wardah, Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang  

Kabupaten Demak, ( Semarang : UIN Walisongo, 2019), hal.87. 
14

 Moenir, Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.6 
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hidupnya. 
15

  Tapi, tidak semua petambak memiliki modal yang cukup, sehingga 

banyak pula petambak yang melakukan kerjasama dengan pemodal guna 

menunjang pendapatan petani tambak udang, salah satunya Desa Bumi Dipasena 

Sejahtera. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bumi Dipasena  

khususnya antara pemodal dan petani tambak udang, merupakan salah satu bentuk 

usaha demi meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan dipicu oleh 

keinginan untuk hidup layak dan hidup lebih maju dari sebelumnya. Membaiknya 

perekonomian mereka dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, 

pendapatan mulai meningkat dan pendidikan pun mulai terkancah. Selain itu juga 

dapat dilihat dari segi sandang, pangan dan papan mereka yang lebih baik dari 

kondisi kehidupan yang sebelumnya. 

Dalam hasil pra survey penulis mendapatkan bahwa perjanjian kerja sama 

antara pemodal dengan petani tambak udang dimana pemilik modal memberikan 

modal yang dibutuhkan oleh petani tambak udang berupa barang produksi yang 

dibutuhkan seperti mulai dari bibit udang, pakan udang, obat-obatan, dan solar, 

sedangkan untuk petani tambak udang bermodalkan lahan tambak yang digunakan 

untuk budidaya udang. Namun dalam kerjasama ini jenis transaksi yang digunakan 

oleh masyarakat Desa Bumi Dipasena Sejahtera hanya mengandalkan lisan yang 

artinya sedikit perjanjian yang ditulis atau bahkan tidak ada sama sekali, hanya 

dengan prinsip kepercayaan. Kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan petani 

tambak udang memiliki tiga sistem, Petama pengambilan keuntungan melaui 3 

point/ Rp 3000 per kg, Kedua pengambilan keuntungan dari barang produksi, dan 

Ketiga pengambilan keuntungan dengan persentase 70:30 atau 50:50. Dari ketiga 

sistem kerjasama, bagi hasil yang dilakukan apabila terjadi kerugian maka 

ditanggung sepenuhnya oleh petani tambak udang dan akan menjadi hutang, 

kecuali yang menggunakan persentase 50:50 karena petani tambak udang turut 

andil dalam modal untuk budidaya udang. Sedangkan tujuan petani tambak udang 

melakukan kerjasama dengan pemodal untuk meringankan beban biaya produksi 

dan meningkatkan pendapatan bukan sebaliknya mengalami kerugian dan 

mendapatkan hutang yang meningkat.
16

 Ketentuan ini semakin memperkecil 

pendapatan yang diperoleh petani tambak udang apabila mengalami kerugian, 

namun sangat membantu apabila dalam mengelola tambak udang tersebut 

mendapatkan keuntungan dan hasil sesuai dengan keinginan petani tambak udang. 

Kegiatan petani tambak udang merupakan pekerjaan yang hampir sama dengan 

nelayan atau penangkap ikan yang pendapatannya tidak teratur. Kehidupan 

keluarga petani tambak udang tergantung pada perolehan dan hasil panen selama 3 

                                                             
15 Fadilasari, Dipasena Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang,(Bandar Lampung : 

Sijado,2012), h.2 
16 Wawancara dengan Bapak Magik (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Pukul 

19.30 WIB, pada tanggal 9 Januari 2020. 
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bulan sekali. Apabila bibit udang yang dipelihara banyak dan hasilnya sesuai 

dengan keinginan, maka akan menambah penghasilan keluarga dan mendapatkan 

keuntungan, namun apabila mengalami kerugian atau kematian udang sebelum 

umur 3 bulan maka akan mengurangi penghasilan keluarga.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin meneliti 

bentuk kegiatan kerjasama dan pola bagi hasil yang dilakukan petambak di Desa 

Bumi Dipasena Sejahtera apakah sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam 

sehingga peneliti mengangkat judul “ANALISIS IMPLEMENTASI POLA 

BAGI HASIL PADA PETAMBAK GUNA MENINGKATKAN 

PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada 

Petambak Udang Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang)”. 

D. Fokus Masalah 

 

 Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya fokus permasalah yang diteliti. 

Dalam hal ini penulis hanya menganalisis implementasi pola bagi hasil pada 

petambak guna meningkatkan pendapatan dalam perspektif Ekonomi Islam di 

Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang 

Bawang.  

 

E. Rumusan Masalah 

 

 Agar dalam pembahasannya lebih terarah dan berproses, maka penulis perlu  

membuat rumusan-rumusan yang menurut penulis penting dan tidak bisa  

disepelekan dari pembahasan ini. Penulis skripsi ini merumuskan dalam rangka  

menjawab permasalah-permasalahan sebagai berikut : 

a) Bagaimana implementasi pola bagi hasil pada petambak udang dalam 

meningkatkan pendapatan di Desa Bumi   Dipasena Sejahtera Kecamatan 

Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang? 

b) Bagaimana implementasi pola bagi hasil dan peningkatan pendapatan di Desa 

Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang 

Bawang menurut perspektif Ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Masalah 

 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Ingin mengetahui implementasi pola bagi hasil dalam meningkatkan 

pendapatan pada petambak udang di Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan 

Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. 
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b) Ingin mengetahui implementasi pola bagi hasil pada petambak udang dan 

peningkatan pendapatan di Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu 

Timur Kabupaten Tulang Bawang dilihat dari perspektif Ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 

 Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat 

memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan.  Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah:  

 

a) Manfaat teoritis   

 

 Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu  

pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi Islam.  

 

b) Manfaat praktis  

 

  Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan 

informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lemabaga, melainkan juga dapat 

memberikan manfaat yang positif bagi petani maupun pemodal agar dapat 

mengevaluasi perjanjian demi terwujudnya keadilan dan meningkatkan 

pendapatan. 

  Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan  

rekomendasi bagi pemerintah  daerah dalam melaksanakan  pembangunan di 

bidang perikanan laut dan peningkatan kesejahteraan  khususnya bagi para 

buruh nelayan.  
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H. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

Dalam kerangka pemikiran diatas penulis mencoba menguraikan bagaimana 

kerjasama dan implemetasi pola bagi hasil pada petambak udang dalam perspektif 

Ekonomi Islam, sehingga dari kerangka pemikiran diatas dapat diuraikan secara 

teoritis yaitu : 

1. Kerjasama Petambak Udang dengan Pemodal 

 

 Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan 

kerjasama ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan 

Implementasi Pola Bagi Hasil Pada Petambak Udang

Kerjasama Bagi Hasil 

Kerjasama Petambak  

Udang dengan 

Pemodal 

Implementasi Pola 

Bagi Hasil Petambak 

dan Pemodal 

Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kesimpulan 

Meningkatkan Pendapatan 
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cara yang masyhur atau diketahui.
17

  Kerjasama yang dilakukan dua orang atau 

lebih biasanya dalam bentuk perdagangan, perkebunan, perikanan dan lain 

sebagainya. Salah satunya yaitu kerjasama antara petambak udang dengan 

pemodal. Menurut penelitian Anisatur Rohmatin yang melakukan penelitian 

pada tahun 2008 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. 

Wedarijaksa Kab. Pati) melakukan praktek kerjasama dalam bentuk lahan 

tambak yang dimiliki oleh petambak udang dengan penggarap sesuai dengan 

kesepakatan yang sudah ditentukan pada perjanjian diawal. Perjanjian  yang 

dilakukan di desa Tluwuk ini sama dengan penelitian yang akan peneliti teliti 

saat ini di desa Bumi Dipasena Sejahtera. Kerjasama yang dilakukan pemilik 

lahan (petambak udang) dengan penggarap diharapkan dapat membantu dan 

saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling 

merugikan antara satu dengan yang lain. Perjanjian yang dilakukan hanya 

berupa lisan dan sangat jarang menggunakan perjanijan tertulis dengan prinsip 

saling percaya diantara keduanya dengan alasan lebih mudah melakukan 

kerjasama dengan melakukan perjanjian secara lisan daripada perjanjian secara 

tertulis. 
18

Maka dapat disimpulkan melakukan kerjasama antara dua belah pihak 

dapat saling membantu dan menguntungkan antara yang satu dengan yang lain, 

karena tidak semua orang memiliki modal, baik dalam bentuk uang, lahan, 

maupun peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya, tidak 

semua orang memiliki keahlian yang sama sehingga perlu adanya kerjasama 

agar saling membantu guna mendapatkan keuntungan bersama. 

 

2. Implementasi Pola Bagi Hasil Petambak Udang dan Pemodal 

 

 Bagi hasil atau yang biasa disebut dengan profit-loss sharing 

merupakan keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan 

ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama.
19

 Menurut penelitian Anisatur 

Rohmatin dalam pembagian hasil kerjasama diantara pemilik lahan (petambak 

udang) dengan penggarap dibagi dalam tiga bentuk, yaitu pembagian hasil 

untuk ikan bandeng, udang windu, dan juga garam. Untuk ikan bandeng dan 

                                                             
17

 Deny Setiawan, Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 21 

No. 3, 2013, hal. 3, tersedia di : https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-

dalam-ekonomi-islam.pdf, diakses pada tgl 15 Juli 2020, pukul 15.00 WIB. 
18

 Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan 

Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)”, Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Sunan 

Kalijaga,2008. 
19 Muchlis, Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam 

Ekonomi Syariah, Jurnal Fakultas Syari‟ah IAIN WAlisongo Semarang, Vol. 1 No.1, 2011, h.67, 

tersediadi:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/1661/1434+&cd

=4&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 23.30 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/1661/1434+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/1661/1434+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id
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udang windu pembagian hasilna 10% penghasilan untuk penggarap dan sisanya 

untuk pemilik tambak. Sedangkan, untuk garam ½ pengasilan untuk pemilik 

tambak dan ½ penghasilan untuk penggarap. 
20

 Maka dapat disimpulkan dalam 

suatu kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya sudah pasti ditetapkan 

diawal perjanjian bagaimana bagi hasil yang akan diperoleh antara pihak satu 

dengan pihak yang lainnya dan apabila keduanya sudah setuju bagaimana 

sistem kerjasama dan pembagian hasilnya maka kerjasama tersebut sudah dapat 

terlaksana dengan baik dengan prinsip tidak memberatkan salah satu pihak. 

 

3. Kerjasama Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang Guna Meningkatkan 

Pendapatan 

 

 Tingkat pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh 

penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, 

mingguan, bulanan, atau tahunan.
21

 Menurut hasil penelitian dari Maya 

Panorama bahwa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

merupakan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga pra-sejahtera untuk di 

sejahterakan melalui kegiatan ekonomi produktif dibawah binaan instansi 

BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional). Dari hasil 

penelitiannya bahwa sistem bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap 

variable produktivitas. Oleh karena itu peningkatan produktivitas kerja yang 

dilakukan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan harapan pihak 

UPPKS juga menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan harapan pembiayaan 

yang diberikan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur‟an 

dan Hadist. 
22

 

  

4. Pola Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

 Menurut penelitian Hj.Mardhiyah Hayati yang dilakukan penelitian 

pada tahun 2012 dengan judul Kontruksi Profit Sharing dalam Bisnis Islam 

bahwasannya dalam kutipan  QR. Muthaffifiin ayat 1-3 menjadikan landasan 

filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yakni larangan 

untuk berbuat curang dan zalim. Semua transaski yang dijalankan oleh seorang 

                                                             
20

 Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum….,2008. 
21https : /kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemodal (diakses pada tanggal 21 November 2020. Pukul 

13.20 WIB).  
22 Maya Panorama, Pengaruh Kerja Sama Usaha terhadap Produktivitas Kerja Anggota 

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), I-Economic Vol.3. No 1. Juni 

2017, h. 16, tersedia di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/download/ 1482/pdf, di 

akses pada tanggal 21 November 2020, Pukul 13.44 WIB. 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/download/%201482/pdf
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muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taradlin minkum), dan 

tidak boleh ada pihak yang mezalimi atau dizhalimi.
23

 Maka dapat disimpulkan 

bahwasannya suatu perjanjian kerjasama sudah dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan 

berlandaskan dengan hadist sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan 

ekonomi dalam perspektif Islam mulai dari awal mula melakukan perjanjian 

kerjasama, syarat-syarat kerjasama, rukun-rukun kerjasama, pembagian hasil, 

dan pada saat berakhirnya kerjasama juga sudah diatur dalam Islam. Apabila 

dalam suatu kerjasama sudah sesuai dengan apa yang disyari‟atkan oleh Islam 

maka perjanjian kerjasama tersebut sudah dapat dikatakan sesuai dengan aturan 

dan ajaran agama Islam. 

Dengan adanya kerangka pemikiran diatas diharapkan dapat menjelaskan 

secara teoritis perjanjian kerjasama yang dilakukan petambak udang dengan 

pemodal dapat dianalisis bagaimana implementasi pola bagi hasil yang dilakukan 

antara petambak udang dan pemodal yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang kemudian dianalisis dan 

disimpulkan dengan menggunakan perspektif Ekonomi Islam apakah sudah sesuai 

dengan ajaran dan prinsip Ekonomi Islam. 

I. Metode Penelitian 

 

a) Lokasi Penelitian  

 

 Penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data 

penelitian yang berlokasi di Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Lokasi ini dipilih berdasarkan 

pengamatan bahwa petambak di Desa Bumi Dipasena Sejahtera ini banyak 

yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil namun tidak mengetahui 

bentuk kerjasama apa yang mereka lakukan dan apakah pola bagi hasilnya 

sudah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam sehingga hal inilah yang 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian. 

b) Jenis Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, 

bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam jenis penelitian yang 

                                                             
23 Hj. Mardhiyah Hayati, Konstruksi Profit Sharing Dalam Bisnis Syariah, Jurnal Khatulistiwa – 

Journal Of Islamic Studies, Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, h. 48, tersedia di : 

https://moraref.kemenag.go.id › documents › article › download, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, 

Pukul 00.30 WIB. 
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digunakan lebih mengacu pada  jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya 

yaitu jenis penelitian studi lapangan atau field research.24
 Yang objeknya 

adalah petambak di Desa Bumi Dipasenna Sejahtera Kecamatan Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang bekerja sama dengan pemilik modal 

dengan menggunakan cara bagi hasil serta untuk memperoleh gambaran yang 

jelas dan terperinci tentang pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan. 

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah.
25

 Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dalam oleh subjek 

penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
26

 

 

c) Sumber Data 

 

Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong mengatakan 

bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
27

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

 

a. Data Primer  

 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari 

sumber pertama yaitu wawancara, observasi yang berupa 

keteranganketerangan dari pihak-pihak yang berkait seperti pemilik modal 

dan petambak udang. 

 

b. Data Sekunder  

 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang 

bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-

dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur yang berupa 

                                                             
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI – Press, 2007, h. 9. 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15. 
26 Lexy, J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualilatif,( Bandung: PT Rosda Karya), 2006,  h. 6. 
27Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014),h. 157. 
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buku-buku yang membahas mengenai akad (perjanjian), dan sistem bagi 

hasil. 

 

d) Metode Pengumpulan Data 

  

 Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, diantaranya adalah. 

 

a. Observasi  

 

 Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan 

standar lain untuk keperluan tersebut.
28

  

 Penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung 

terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang 

dilakukan oleh pemilik modal dan petambak udang di Desa Bumi Dipasena 

Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Di 

samping itu, observasi juga dimaksudkan untuk mencocokan hasil 

wawancara dengan kenyataan yang ada. Observasi ini dilakukan baik 

secara formal atau pun informal. Metode ini mampu mengarahkan peneliti 

untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini. Observasi ini dapat memanfaatkan waktu senggang 

dan interaksi terhadap lingkungan  dan perilaku petani tambak udang. 

Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat yang berperan mengamati secara 

langsung. 

 

b. Wawancara 

 

 Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan 

maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
29

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak 

dapat diperoleh melalui obervasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh 

karena peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipasi. 

Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, 

perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta dan realita. Dengan 

mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, 

                                                             
28 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005), h. 175. 

29 Lexi J Moleong, Metodologi ……h. 231. 
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mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang 

mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti 

dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah. 

Dalam wawancara peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi 

mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain. Dalam hal 

ini hanya dapat diperoleh dengan indepth interview. Dengan wawancara 

yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan 

pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi 

bahan dasar data yang nantinya dianalisis.
30

 

 Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara 

kepada pemilik modal dan petani tambak udang yang mengelola tambak 

sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Penelitian akan 

menggunakan jenis wawancara semiterstruktur dimana penelitian telah 

mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema 

penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang 

dianggap perlu ketika wawancara.
31

 Tujuan penelitian menggunakan 

metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

c. Dokumentasi 

 

 Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan 

beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat 

mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan 

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber 

dokumen yang didapat saat meneliti di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. 

e) 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.
32

 Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah petani 

tambak udang yang melakukan kerjasama dengan pemodal di Desa Bumi 

                                                             
30

 Raco, Metode …, h.116-117 
31 Moleong, Metodologi …, h. 233. 
32 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 

h. 79. 
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Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, KabupatenTulang 

Bawang. Jumlah  populasi keseluruhan penelitian ini adalah 150 orang 

(dengan rincian 5 orang pemilik modal dan 145 orang buruh). Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang 

 

No. Pemilik Modal 
Petani Tambak Udang yang diberi 

Modal 

1. Bapak Magik 50 orang 

2. Bapak Kusnari 20 orang 

3. Bapak Delpi Alimansi 30 orang 

4. Bapak Seno 15 orang 

5. Bapak Tri Bambang 30 orang 

Jumlah 145 orang 

              Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

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 digunakan sebagai sampel.
33

 Karena 

tidak semua warga di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang melakukan kerjasama, maka populasi 

penelitian ini berjumlah 150 orang diambil 20%. Maka pembagian 

sampelnya yaitu 150 x 20%  = 30. Jadi sampel penelitian ini adalah 25 

orang petani tambak udang dan 5 pemilik modal diambil dari populasi yang 

ada. 

 

f)  Analisis Data 

 

 Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis 

data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, obervasi, dan 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 119. 
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menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau 

gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Findings 

dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, 

insights dan understanding. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis 

secara Deskripsi Kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan 

gambaran atau deskriptif tentang keadaan segala sesuatu secara objektif.
34

 

Sedangkan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa ucapan atau  perilaku orang-orang yang diamati.
35

 Penelitian ini bersifat 

Deskripsi Analisis untuk menggambarkan tentang praktek perjanjian bagi hasil 

dan pelaksanaan bagi hasil yang diperoleh penulis dari pemilik modal dan 

petani tambak udang yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan 

Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian dianalisis dengan teori 

bagi hasil dalam konsep hukum Islam. 

                                                             
34 V.Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 49 
35 Ibid., h. 11 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad (Perjanjian) dalam Ekonomi Islam 

 

1. Pengertian Akad (Perjanjian) 

 

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga digunakan istilah 

perjanjian pemburuhan. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja 

adalah perjajian yang dilakukan oleh dua orang lebih. Satu pihak berjanji 

untuk memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melakukan 

pekerjaan tersebut.
36

 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.
37

 

 

a. Dasar Hukum Akad (Perjanjian) 

 

Akad (perjanjian) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur‟an. 

Berikut ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum 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)38 

 

                                                             
36

  Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2012), h. 163. 
37

 Syafi‟I Rahmat, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54. 
38

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2008), h.106. 
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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. 

 

2. Rukun-rukun Akad (Perjanjian) 

 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

masing maka timbul bagi kedua belah pihak, rukun-rukun akad ialah sebagai 

berikut: 

a. Aqid  ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari 

satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya pejual dan 

pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang. 

b. Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda dalam 

akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin sesorang 

dalam akad kafalah. 

c. Maudhu‟ al‟aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 

Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli 

tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli 

dengan diberi ganti rugi. 

d. Shighat al‟aqad ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang 

keluar dari salah seorang yang berakad sebgai gambaran kehendaknya 

dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari 

pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.
39

 

  

B. Musyarakah 

 

1. Pengertian Musyarakah 

 Kata musyarakah berasal dari syirkah yang dalam bahasa berarti al-

ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. Maksud percampuran ini 

ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga 

tidak mungkin untuk dibedakan.
40

 Musyarakah merupakan akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih yang melakukan usaha tertentu. Masing-masing 

pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam 

praktik perbankan musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. 

Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk 

melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan 

                                                             
39

  Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 47 
40 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220 
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kesepakatan untuk bank setelah terdapat pula dilakukan untuk kegiatan 

investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.
41

 

 Berdasarkan definisi di atas musyarakah adalah persekutuan atau 

perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik 

dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang 

bersekutu atau dari sebagian mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian 

sesuai dengan kesepakatan bersama. 

2. Dasar Hukum Musyarakah 

 

Musyarakah mempunyai landasan dari Al-Qur‟an, Al-Sunnah. Landasan 

Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

 

Firman Allah Swt. dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi: 

…                           

         …      

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. Shaad : 24.)42 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seharusnya dalam menjalin kerjasama 

janganlah berbuat zalim atau berbuat curang, karena sesungguhnya 

perbuatan yang demikian itu dibenci oleh Allah. 

QS Al-Maidah ayat 2: 

                          ….     

Artinya : “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran..” (QS. Al-Maidah:2.
43

) 

 

                                                             
41

 Dr. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 169. 
42 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Bandung : Diponegoro,2008), h. 454. 
43 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya (Bandung : Diponegoro,2008), h.106. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup 

membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok 

masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat 

perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong 

merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi 

muslim adalah sosok yang bisa berguna/menjadi partner bersama-sama 

dengan muslim lainnya. 

 

b. Al- Hadist 

 

Hadis riwayat Abu Daud : 

 

هُ  أََحد ه َما َصاِحبَه ُ ِري َكي هُِ َما لَمُ  يَخ  :أَوَا ثَالِثُ  الشَّ لُ   إِنَُّ للاَُ تََعالَى يَق و 

تُ  ِمهُ  بَي ىِِهَما  ,افَإِذَُ َخانَُ أََحد ه َما َصاِحبَُ َخَرج 

 
 “Allah SWT berfirman “Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang 

berkongsi selama salah seorang kongsi tidak menghianati kongsinya 

apabila ia menghinanatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu”. (HR 

Abu Daud).44 

 

Allah SWT akan memberikan berkah atas harta perkumpulan dan 

memlihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik 

dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang 

niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. 

 

c. Ijma 

 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “kaum 

muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara 

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen 

darinya.”
45

 

3. Rukun dan Syarat  Musyarakah 

 

a. Ijab dan Kabul  

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

                                                             
44 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani, Bulughul Maram, (JogJakarta: Hikmah Pustaka, 2013), h. 

231-232. 
45 Ibid, h. 91. 
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1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.  

2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

3) Akad dituangkan secara tertulis. 

 

b. Pihak yang Berserikat  

 

1) Kompeten  

2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan / proyek usaha. 

3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau 

memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.  

4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri. 

 

c. Objek Akad  

 

1) Modal  

Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila 

modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus 

dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.  

2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.  

3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi 

untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan 

meminta agunan dari nasabah/mitra kerja. 

 

d.    Kerja  

1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang 

tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra 

kerja lainnya untuk mengelola usahanya.  

2) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.  

3) Keuntungan/Kerugian 

a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.  

b) Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila 

rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra 

berdasarkan porsi modal yang diserahkan.
46

 

e.    Keuntungan  

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sangketa pada waktu alokasi keuntungan dan 

penghentian musyarakah. 

                                                             
46 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179-181. 
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2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra. 

3) Seorang mitra boleh mengusul bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

 

a. Kerugian  

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara porposional menurut 

saham masing-masing dalam modal.  

1) Biaya operasional dan persangketaan  

2) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselihan 

diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan 

arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

   

4. Jenis-jenis Musyarakah 

 

a. Syirkah al-milk atau sharikat mulk 

 

 Merupakan kepemilikan bersama dan keberadaaannya muncul apabila 

dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama 

atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. 

Contohnya dua orang yang menerima warisan  

 

b. Syirkah al-„uqud atau sharikat „aqad 

 

Merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan 

sengaja secara sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama dan 

berbagi untung dan risiko. Syirkah al-„uqud dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: 

 

1) Musyarakah al- mufawwadhah  

Merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana 

setiap pihak memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam 

kerja sama tersebut. keuntungan dan kerugian akan dibagi secara 

bersama. Syarat utama dari musyarakah ini adalah bahwa dana, kerja , 

dan tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan dibagi diantara 

para pihak menurut bagian yang sama. 
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2) Musyarakah al-„inan 

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana 

setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan 

mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. keuntungan dan 

kerugian akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang membedakan dari 

musyarakah al-mufawwadah adalah pada musyarakah al-„inan porsi 

masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau pembagian 

keuntungan , tidak harus sama bagi masing-masing pihak. 

 

3) Musyarakah al- a‟maal/al-abdan  

Merupakan kerjasama antara dua orang untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. 

Dalam musyarakah ini para mitra hanya menyumbangkan keahlian 

atau tenaganya untuk mengelola suatu bisnis tanpa memberikan modal. 

Musyarakah ini dikatakan sah apabila profesi dari kedua mitra adalah 

sama. 

 

4) Musyarakah al-wujuh 

Merupakan perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha atau 

lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang 

terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari 

suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. 

Setelah mendapatkan barang tersebut, selanjutnya mereka jual kepada 

pihak lain secara tunai. Keuntungan maupun kerugian dibagi secara 

proporsional diantara mereka.
47

 

 

2) Ketentuan-ketentuan dalam Akad Musyarakah 

 

 Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:  

a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan 

dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam 

menetukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. 

Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak 

boleh melakukan tindakan: 

1) Mengabungkan dana proyek dengan harta pribadi 

2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik 

modal lainnya 

3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.  
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4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:  

a) Menarik diri dari perserikatan  

b) Meninggal dunia  

c) Tidak cakap hukum  

b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek 

harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, 

sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.  

c. Proyek yang kan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek 

selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang 

telah disepakati
48

 

6.    Berakhirnya Akad Musyarakah 

 Akad musyarakah akan berakhir, jika:  

a. Salah seorang mitra menghentikan akad  

b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal Dalam hal ini mitra yang 

meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli 

warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui 

oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya  

c. Modal musyarakah hilang/habis Apabila salah satu mitra keluar dari 

kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal 

maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal 

dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional 

setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak 

ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.
49

 

 

C. Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam 

 

Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan 

dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi 

risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan 

prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih 

yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha 

dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.
50

 

                                                             
48
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Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh 

shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara 

keduanya. Esensi bagi hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang dibagi itu 

“hasil” usaha suatu bisnis/transaksi.Adapun nisbah dan bagi hasil merupakan 

faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah 

merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan 

aspekaspek diantaranya; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang 

dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.
51

 Tingkat nisbah 

bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal 

nisbah bagi hasil atau suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak nasabah 

yang dibiayai menjadi lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah 

tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah. 

Pricing pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC).
52

 Dalam 

NUC, pihak –pihak yang saling berinteraksi saling mencampurkan asetnya (baik 

real aset maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian 

menanggung risiko bersama sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini 

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak 

memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) 

maupun waktu (timing) nya. Seperti akad mudharabah dan musyarakah yang 

merupakan akad pembiayan berbasis bagi hasil yang mana akad tersebut tidak 

memberikan kepastian pendapatan(return), baik dari segi jumlah maupun waktu. 

Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak Bank  

2. Perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai  

3. Menghitung nisbah hak nasabah  

4. Menghitung nisbah Bank, didapat dari sisa hak nasabah. 

 

D. Distribusi Pendapatan  

1. Pengertian Distribusi Pendapatan  

 

Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran-pembayaran 

berupa sewa, upah, dan laba yang berhubung dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pegusaha. 

Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (marketing).53 Dengan kata 

lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan 

                                                             
51 Muhammad, Manajemen Bank Syariah,( Yogyakarta: AMP YKPN, 2010), hlm. 120 
52 Edi Susilo. Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari‟ah, (Yogyakarta: Pustaka 
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konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindah 

tangankan dari satu pihak kepihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam 

distribusi ini adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi dengan alat 

tukar (uang). 

Pengertian pendapatan sendiri adalah total penerimaan (uang dan 

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode 

tertentu.
54

Menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang 

dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan 

yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut 

menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama 

satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal 

periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan 

hanya yang dikonsumsi.
55

  

Jadi, distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau 

penyaluran harta dari yang empunya kepada pihak yang berhak menerimanya 

baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang 

menekankan pada aspek keadilan sosial.
56

 

 

2. Distribusi Pendapatan Dalam Islam 

 

Distribusi pendapatan dalam Islam 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 mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah 

keharusan.
57
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Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu 

muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya, human falah. 

Pengertian ini berangkat dari prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu 

harus terpenuhi dan pada kekayaan seseorang itu terdapat hak orang miskin. 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Surat Al- Dzariyat ayat 19 : 

                  

Artinya :“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”. 

(QS. Al-Dzariyat [51]: 19).58 

 

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan 

erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di 

dunia dan akhirat (falah). Untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba 

Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan 

kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam 

perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang 

ada di luar kemampuannya.
59

 

Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses 

pendistribusiannya dan bukan output dari distribusi tersebut. Dengan demikian 

apalagi pasar mengalami kegagalan (failure) ataupun not frame fastabiqul 

khairat akan mengarahkan semua pelaku pasar berikut peragkat kebijakan 

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 deficit agar dapat dikembangkan 

kepada yang lebih baik atau kecukupan (surplus).60 

 

3. Konsep Pendapatan 

a. Pendapatan Dari Gaji dan Upah 

 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga 

kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari 

produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Keahlian (Skill) 
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59Ummi Kalsum, Distribusi Pendapatan…..h. 43.  
60

Nasution, Pengenalan…., h. 133.  



30 
 

 
 

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang 

untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi 

jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu 

gaji atau upahnya makin tinggi. 

2) Mutu Modal Manusia (Human Capital) 

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian 

dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan 

(inborn) maupun hasil pendidikan dan latihan.  

3) Kondisi Kerja (Working Conditions) 

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan 

dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja 

dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja 

makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau 

gaji makin besar, walaupun tingkat keaahlian yang dibutuhkan tidak 

jauh berbeda.  

 

b. Pendapatan Dari Aset Produktif 

 

Aset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balas 

jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif. Pertama, asset 

finansial (financial assets), seperti diposito yang menghasilkan pendapatan 

bunga; saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal 

(capital gain) bila diperjual belikan. Kedua, asset bukan finansial (real 

assets), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa. 

 

c. Pendapatan Dari Pemerintah (Transfer Payment) 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transfer 

payment) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas 

input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan 

transfer diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para 

penganggur (unemployment compensation), jaminan sosial bagi orang-

orang miskin dan berpendapatan renah (social security).   

 

4. Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam 

 

Adapun prinsip yang mendasari proses distribusi penndapatan dalam 

ekonomi Islam yaitu : 

a. Larangan Riba dan Gharar 

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan dengan usury, yang 

berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang 

mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan 
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meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan. Pengertian 

riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari 

harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual 

beli.
61

 

Kata riba dalah Al-Qur‟an digunakan dengan bermacam-macam arti 

seperti tumbuh, tambah, menyuburkan,mengembangkan, serta menjadi 

besar dan banyak. Menurut etimologi, riba artinya bertambah dan tubuh 

sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihkan 

keuntungan 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.
62

 

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT : 

                                    

                     

 

Artinya : “Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia 

bertambah 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).63 

 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan yaitu dan apa-apa yang telah kalian 

berikan dari harta-harta kalian (orang-orang kaya) melalui praktik-praktik 

riba, dengan maksud supaya kalian menambah atau memperbanyak harta-

harta kalian, maka sesungguhnya itu tidak akan bertambah, tidak akan 

bersih, dan tidak mungkin akan menjadi berlipat ganda menurut 

pandangan Allah, karna bagaimanapun praktik riba itu adalah pelaku 

(ekonomi) buruk yang tidak akan diberkahi oleh Allah. Dan sebaliknya, 

(harta) yang kalian berikan dari harta-harta zakat yang tidak seberapa yang 

kalian keluarkan karena mengharapkan keridhaan Allah sesungguhnya 

harta-harta (zakat) yang demikian itulah yang akan mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang  berlipat ganda. Dengan kalimat 

lain, pelipatgandaan harta kekayaan yang dilakukan dengan mempersubur 

riba, dipatikan tidak akan tercapai karena laksana buih atau debu yang ada 
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diatas bebatuan yang kemudian terkena air hujan. Sebaliknya, 

pelipatgandaan harta kekayaan yang sejati itu adalah yang dilakukan 

dengan cara-cara zakat, infaq, dan sedekah yang pelipatgandaannya 

dijamin Al-Qur‟an. Termasuk pelipatgandaan penghasilan di samping 

pelipatgandaan pahalanya yang bisa mencapai antara sepuluh hingga tujuh 

ratus kali lipat.
64

 

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni : 

1) Riba An-Nasiah 

Praktik riba an-nasiah yang berhubungan dengan imbalan yang 

melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang 

meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang 

dipinjamkan. 

2) Riba Al-Fadl 

Riba al-fadl yaitu riba yang muncul pada akad jual beli. Riba  

jenis ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang 

tidak seimbang secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk menghindari 

riba al-fadl kuantitas maupun kualitas dari jumlah harus sesuai dan 

dilakukan secara bersama-sama, karena Islam tidak menghendaki 

ketidakadilan dalam mendapatkan harta. 

 

Secara khusus apabila dihubungkan dengan masalah distribusi 

pendapatan, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam 

pendistribusian pendapatan yang salah satunya berhubungan dengan 

distribusi pendapatan antar berbagai kelompok masyarakat. Pemilik modal 

secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana. Maka dengan riba pemilik 

modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan 

tetap dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam 

proses mencari keuntungan (produksi). pemilik modal tidak secara jelas 

mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan 

harus ditanggung secara riil.
65

 

Begitupun dengan gharar dari segi bahasa dapat diartikan risiko atau 

ketidakpastian (uncertainty. Padanan kata gharar, khada‟ yang berarti 

penipuan. Di samping itu gharar disamakan juga dengan kata khatara 

dengan makna sesuatu yang berbahaya. Sementara menurut Ibnu 

Taimiyah, gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga 

menurutnya menjual hal ini adalah seperti perjudian. Ibnu Qayyim 

berpendapat gharar adalah sesuatu yang berkemungkinan ada atau tiada.
66
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Dalam Islam gharar juga diartikan sebagai ketidakpastian dalam 

transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang 

kualitasnya tidak diketahui, karena kedua belah pihak tidak tau pasti apa 

yang mereka transaksikan. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali 

tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat 

perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain 

spekulisasi,didalam grarar berlaku zero sum game, yakni jika satu pihak 

mendapatkan keuntungan maka pihak lain pasti mendapatkan kerugian 

dengan kata lain bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara 

merugikan pihak lain. 

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi saling menguntungkan dan bukan 

mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk 

hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam 

Islam. Di samping itu, gharar secara langsung akan menghambat 

terciptanya distribusi yang adil. Hal ini dikarenakan salah satu pihak 

dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan 

kepastian dalam transaksi tersebut, sehingga apa yang dilakukan 

berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.
67

  

b. Keadilan Dalam Distribusi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan 

kata sifat yang menunjukan perbuatan, perilaku adil, tidak berat sebelah, 

tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proposional. Sedangkan 

dalam bahasa Arab, keadilan berasal dari kata “adala” atau “adl” yang 

mempunyai arti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu 

yang memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keadilan 

didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya.  

Berdasarkan makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam 

distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada 

salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga 

menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari 

dalam ekonomi Islam.
68

 Dengan prinsip keadilan ini, Al-Qur‟an 

menegaskan bahwa segelintir orang tidak boleh menjadi terlalu kaya 

sementara pada sat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan.  

Prinsip keadilan distribusi atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan 

ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil 

bagi sama. Dengan kata lain, keadilan distribusi menyangkut pembagian 

kekayaan ekonomi atau hasilnya.
69

 Keadilan distribusi diartikan sebagai 
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suatu distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan atas norma-norma 

keadilan yang dapat diterima secara universal. 

Keadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan 

yakni, agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, 

tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan ditribusi pendapatan 

juga menjamin terciptanya pembagian hasil yang adil dalam suatu 

kerjasama untuk mencapai kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi 

pada kualitas hidup yang baik. 
70

 Ajaran Islam mewajibkan setiap individu 

dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara 

ini, setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. 

Keadilan distribusi, dimana semua terlibat dalam proses produksi atas 

hasil kerjanya. Jadi, keadilan distribusi dan produksi sangatlah penting dan 

keduanya harus beriringan. Konsep keadilan Islam dalam pembagian 

pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus 

menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya 

kepada masyarakat. Islam meperbolehkan adanya perbedaan pendapatan, 

karena memang setiap manusia diciptakan tidak sama dan watak, 

kemampuan, dan pengabdiannya kepada masyarakat.
71

  

Oleh sebab itu, keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan 

standar hidup yang layak bagi setiap orang melalui pelatihan yang tepat 

pekerjaan yang cocok dan upah yag layak, memperbolehkan perbedaan 

pendapat sesuai dengan perbedaan kontribusinya. Adapun keadilan 

produksi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, seperti 

hubungan antara pekerja dan majikan dalam suatu kerjasama. Islam 

meletakkannya dalam proporsi yang tepat, sehingga menciptakan keadilan 

diantara mereka. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang pantas 

atas jerih payahnya dan tidak dibenarkan apabila majikan mengeksploitasi 

pekerjaanya. 

Berdasarkan keadilan distribusi dalam Islam, seorang pekerja juga 

dituntut untuk jujur, terampil, efisien sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Jadi, keadilan dalam Islam sangat menghargai hak dan bakat 

alamiah seseorang dalam meningkatkan potensinya. Perlu diketahui 

bahwa Islam menghargai itu semua tetapi harus selalu didasarkan atas 

kemaslahatan umat yang disertai dengan kepedulian sosial guna 

menegakkan kesejahteraan dunia dan akhirat, sesuai dengan nilai-nial  dan 
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norma-norma agama baik dalam aktivitas ekonominya maupun keadilan 

distribusi pendapatan atau kekayaan.
72

 

   

E. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat. Penelitian terdahulu 

adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti- peneliti lain. 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti ini karena untuk 

memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini 

modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaanya terletak pada objek yang 

akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan 

diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut. 

1. Hermansyah : 2018 dengan judul “Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan 

Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan 

Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000” 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian dan 

pengaturan metode bagi hasil dengan prinsip mudharabah pada bank syariah di 

Indonesia dan juga implementasi metode bagi hasil dengan prinsip mudharabah 

pada Bank Syariah di Indonesia dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000. Metode yang digunakan penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menemukan asas-

asas hukum positif dan doktrin-doktrin hukum positif. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis Sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik 

studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi lapangan. 

Hasil penelitiannya akad mudharabah diperbolehkan dalam hukum 

Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan 

seseorang yang ahli dalam melakukan usaha. Dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 16 

September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga 

Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pembagian hasil usaha di antara para 

pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama dengan prinsip mudharabah, 

boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing) dan boleh pula 

didasarkan pada prinsip bagi hasil (net revenue sharing). Implementasi metode 

bagi hasil prinsip mudharabah apabila dihubungkan dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor. 15/DSN- MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi 

hasil usaha pada bank syariah di Indonesia, yang dipergunakan adalah metode 

net revenue sharing pada saat bank syariah berperan sebagai mudharib dan 
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nasabah investor sebagai shaibul maal, sedangkan pada saat bank syariah 

sebagai shahibul maal metode yang dipergunakan adalah profit sharing.73
 

2. Muh. Guniul Hilmi Napsiah : 2015 dengan judul Studi Komparatif Penerapan 

Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Pembiayaan Modal Ventura Dan 

Pembiayaan Musyarakah. 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan bagi hasil 

dan jaminan dalam pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah 

dan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura dan 

pembiayaan musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan perbandingan 

(comparative approach). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan 

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan dengan menggunakan alur deduktif. 

Hasil penelitiannya penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan 

modal ventura dan musyarakah didasarkan atas kesepakatan para pihak. 

Besarnya presentase/nisbah bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak 

ditentukan diawal perjanjian. Di samping itu kedua jenis pembiayaan ini sama-

sama menerapkan jaminan.  Dalam penyelesaian wanprestasi dalam 

pembiayaan modal ventura diselesaikan melalui tindakan penyehatan dan 

penyelesaian. Sedangkan penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan 

musyarakah diselesaikan melalui restrukturisasi pembiayaan dan penyelesaian 

melalui jaminan.
74

 

3. Merysa Tria Andryani : 2018 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap 

Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik 

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek kerja sama 

bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo dan analisis hukum Islam terhadap 

kerja sama bagi hasil di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten 

Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dimana peneliti harus terjun sendiri ke tempat 

penelitian yaitu Bengkel Dinamo Zayn Teknik. Sedangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
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Hasil penelitiannya kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn 

Teknik melibatkan dua pihak yakni pemilik modal dan pengusaha, dalam 

pembagian keuntungan kedua belah pihak telah bersepakat menentukan 

nominal keutungan yang akan didapat pemilik modal yakni sebesar 10% dari 

modal yang ditanamkan. Kemudian sisanya menjadi hak pengusaha. Kerja 

sama tersebut adalah termasuk Mudharabah Mutlaqa dan menurut hukum 

Islam, akad kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn Teknik tidak 

diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya 

menjadi fasid karena melanggar syarat sah akad yaitu adanya penentuan 

keuntungan pada awal akad perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan pada 

pembagian keuntungan untuk pengusaha.
75

 

4. Anisatur Rohmatin : 2008 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk 

Kec. Wedarijaksa Kab. Pati) 

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan bagi hasil 

pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk dan bagaimana hukum Islamnya. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dimana peneliti harus terjun sendiri ke tempat penelitian yaitu 

dari praktek-praktek pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan 

tambak yang dilakukan oleh masyarakat desa Tluwuk dengan menggunakan 

metode kualitatif. 

Hasil penelitian dari pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak 

di desa Tluwuk ini dimana melibatkan antara dua belah pihak yaitu pemilik 

lahan (petambak udang) serta penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan 

dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu pembagian hasil untuk ikan bandeng, udang 

windu, dan juga garam. Untuk ikan bandeng dan udang windu pembagian 

hasilnya 10% penghasilan untuk penggarap dan sisanya untuk pemilik tambak. 

Sedangkan, untuk garam ½ pengasilan untuk pemilik tambak dan ½ 

penghasilan untuk penggarap. Dalam praktek kerjasamanya hanya 

menggunakan lisan, tidak secara tertulis dikarenakan lebih mudah dalam 

penerapannya. Namun walaupun hanya mengandalkan lisan dan prinsip 

kepercayaan saja, perjanjian kerjasama yang dilakukan di desa Tluwuk ini tidak 

bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya 

sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.
76
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5. Shohibaturrohmah : 2019, dengan judul Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan 

Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus di Desa Babalan 

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak). 

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kerjasama bagi hasil 

pertambakan garam di desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 

dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam. Jenis penelitian menggunakan 

penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan 

yaitu kerjasama bagi hasil pertambakan garam di Desa Babalan bisa berupa 

uang maupun garam semua itu tergantung yang punya pemilik tanah, apakah 

pemilik tanah pengen membagi hasilnya dengan garam maupun uang. Dan 

ketika berupa uang dalam hasil penjual garam tidak disaksikan langsung oleh 

pemilik tanah tetapi pemilik tanah sudah percaya tidak ada kecurigaan 

sedikitpun, tetapi kalau bentuk garam biasanya harganya naik akan dibeli 

sendiri oleh pemilik tanah dengan harga yang pada umumnya, dan itu diambil 

dari ganti rugi dalam uang pesangon yang telah diberikan pertama kali 

kerjasama bagi hasil. Kerjasama yang dilakukan menurut Ekonomi Islam ada 

yang bertentangan ada juga yang tidak. Yang bertentangan yaitu sangat 

merugikan bagi petani penggarap karena ada uang pesangon awal dan kapan 

bisa dibeli sendiri oleh pemilik lahan dengan harga yang murah ketika harga 

naik, waktunya tidak ditentukan menggambil ganti rugi tersebut, dan saat 

penjualan panen tidak di saksikan langsung oleh pemilik tanah. Sedangkan 

yang tidak bertentangan yaitu kerjasama yang dilalukan disepakati oleh kedua 

belah pihak diawal akad, kedua belah pihak melakukan kerjasama atas dasar 

saling ridho, tidak ada keterpaksaan baik dari pihak pemilik tanah maupun 

petani penggarap, dan kerjasama yang dilakukan merupakan adat kebiasaan di 

Desa tersebut. 
77

    

 

 Jadi perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini ialah penelitian 

terdahulu yang diteliti oleh Hermansyah  melakukan penelitian pada Bank 

Syari‟ah di Indonesia dengan dihubungkan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 

dengan melihat metode bagi hasilnya, penelitian yang diteliti oleh Muh. Guniul 

Hilmi Napsiah melakukan penelitian dengan melihat prinsip bagi hasil (profit 

sharing) dalam pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah, 

penelitian yang diteliti oleh Merysa Tria Andryani melakukan penelitian dengan 

melihat kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo, Anisatur Rohmatin 
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meneliti tentang penerapan bagi hasil pengelolaan lahan tambak, dan 

Shohibaturrohmah meneliti bagaimana bagi hasil pertambakan garam, sedangkan 

penelitian saat ini yaitu sama-sama melakukann penelitian dengan melihat 

bagaimana sistem dan juga prinsip bagi hasil yang dilakukan, namun objek 

penelitiannya yang berbeda yaitu  antara petani tambak udang dengan pemodal 

yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten 

Tulang Bawang. Penelitian saat ini juga melihat apakah sistem kerja sama yang 

dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun Ekonomi Islam karena dalam 

penelitian ini hanya menggunakan perjanjian lisan dan menggunakan prinsip 

kepercayaan. Penelitian ini menggunakan metode berjenis kualitataif dan bersifat 

deskriptif. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

 

1. Sejarah Singkat Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

 

 Desa Bumi Dipasena Sejahtera, terbentuk sejak tahun 1994 dengan nama 

Desa Persiapan Bumi Dipasena Sejahtera. Desa yang berada dalam lingkungan 

pertambakan PT. Dipasena Citra Darmaja ini, termasuk ke dalam wilayah 

Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara. 

 Seiring dengan perjalanan waktu dan pesatnya perkembangan wilayah 

Lampung, tanggal 20 Maret 1997 terbentuk/berdiri Kabupaten Tulang Bawang 

dan termasuk didalamnya Desa Persiapan Bumi Dipasena Sejahtera, 

Kecamatan Rawajitu Selatan. 

 Dan pada tanggal 4 Mei 2001, Desa Persiapan Bumi Dipasena Sejahtera 

resmi menjadi Desa definitif dengan nama Kampung Bumi Dipasena 

Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Selatan dengan Nomor : 

B/283/BG.III/TB/2001. 

 Pada tanggal 08 Juli 2004, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 

Kecamatan Pagar Dewa Dan Kecamatan Rawajitu Timur. 

 Desa ini adalah kawasan pertambakan udang dibawah naungan perusahaan 

produsen udang terbesar di Asia Tenggara yaitu PT. Dipasena Citra 

Darmaja(DCD). Pertambakan udang Bumi Dipasena terdiri dari 15 Blok, yang 

masing-masing blok terdiri dari 60 jalur, setiap jalur terdiri dari 10 rumah dan 

setiap rumah masing-masing memiliki 2 tambak. Setiap dua blok dibuat satu 

Desa sehingga berdirilah Kampung Bumi Dipasena Sejahtera yaitu blok XII 

dan XII. 

 Kecamatan Rawajitu Timur, dalam Peraturan Daerah tersebut membawahi 

8 (delapan) Desa, yaitu : 

1. Desa Bumi Sentosa 

2. Desa Bumi Dipasena Utama 

3. Desa Bumi Dipasena Agung 

4. Desa Bumi Dipasena Jaya 

5. Desa Bumi Dipasena Mulia 

6. Desa Bumi Dipasena Makmur 

7. Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

8. Desa Bumi Dipasena Abadi 
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Dalam perjalanannya dari sejak terbentuk sampai dengan saat ini, Desa 

Bumi Dipasena Sejahtera mengalami pergantian Kepemimpinan. Tercatat ada 

7 (tujuh) Nama pernah menjabat sebagai orang nomor 1 (satu) di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera adalah sebagai berikut : 

  

1. JAENURI 

Masa Bhakti 1994 – 1998 

2. DARUL QUTNI 

Masa Bhakti 1998 – 2003 

3. BAKIR 

Masa Bhakti 2003 – 2008 

4. USMAN THOLIB 

Masa Bhakti 2008 – 2011 

5. NURSIT  

Masa Bhakti 2011 – 2014 

6. APRIANTO HARMAIDI 

Masa Bhakti 2014 – 2019 

7. AMRALUDDIN, SH  

Masa Bhakti 2019 - sekarang 

 

2. Keadaan Geografis Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

 

 Desa Bumi Dipasena Sejahtera merupakan sebuah desa dengan luas 

wilayah 2.125 Ha yang dibagi menjadi beberapa luas wilayah, yaitu : 

 

a. Luas Permukinan    :  455  Ha 

b. Luas Pertambakan    :  520  Ha 

c. Luas Sawah tadah hujan   :  370  Ha 

d. Luas Kanal     :  438  Ha 

e. Luas Hutan Bakau    :  218  Ha 

f. Luas belukar    :  100  Ha 

g. Luas tanah fasos& fasum   :    24  Ha 

 

Batas wilayah Desa Bumi Dipasena Sejahtera, yaitu : 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Dipasena Makmur. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidang Muara Jaya. 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Dipasena Abadi. 

 

Jarak dari pusat Pemerintah : 
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a. Jarak ke  Kecamatan   :      8   Km 

b. Jarak ke  Kabupaten    :  128   Km 

c. Jarak ke  Propinsi    :  318   Km 

d. Jarak ke  Ibu kota Negara   :  528   Km 

 

3. Keadaan Demografis Desa Bumi dipasena Sejahtera  

 

a. Jumlah Penduduk 

 

 Penduduk Desa Bumi Dipasena Sejahtera terdiri dari 2.044 jiwa dan 

597 Kepala Keluarga (KK). 

Tabel 3.1 

Penduduk Desa Bumi Dipaena Sejahtera Berdasarkan Jenis Kelamin 

       No.  Jenis Kelamin      Jumlah Penduduk 

     1.  Laki-Laki     1.101  

     2.  Perempuan      943 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Bumi Dipasena 

Sejahtera berjumlah 2.044 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-

laki dan berjenis kelamin perempuan hampir setara meskipun jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibadingkan dengan 

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. 

 

Tabel 3.2 

Penduduk Desa Bumi Dipasena Sejahtera Berdasarkan Usia 

     No.   Kisaran Umur      Jumlah Penduduk 

  1.      Umur 0 – 3 tahun      160 

     2.      Umur 4 – 6 tahun      68 

     3.      Umur 7 – 12 tahun      264 

    4.      Umur 13 – 15 tahun      121 

    5.      Umur 16 – 18 tahun      192 

    6.      Umur 19 tahun ke atas      1.239 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi dipasena Sejahtera 2020 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera berusia lebih dari 19 tahun ke atas dibandingkan 

dengan penduduk yang berusia di bawah 19 tahun.  
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Tabel 3.3 

Penduduk Desa Bumi Dipasena Sejahtera Berdasarkan Petambak 

Asli dan Pengelola 

No. Petani Tambak Udang Jumlah Penduduk 

1. Petambak Asli 678 

2. Pengelola 336 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Desa 

Bumi Dipasena Sejahtera adalah petambak asli. Petambak asli sendiri 

yaitu petani tambak udang yang lahan tambaknya milik sendiri, sedangkan 

pengelola yaitu petani tambak udang yang lahan tambaknya milik orang 

lain dan mereka hanya sekedar mengelola tambak tersebut. 

 

Tabel 3.4 

Penduduk Desa Bumi Dipasena Sejahtera Berdasarkan Agama 

     No.  Agama    Jumlah Penduduk 

     1. Islam      1.953 

     2. Kristen        22 

     3. Khatolik        54 

     4. Hindu        15 

     5. Budha        - 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera mayoritas beragama Islam. 

  

b. Sarana Prasarana Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

 

1. Fasilitas Ibadah 

 

 Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera adalah Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah 

berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 

Fasilitas Ibadah 

     No.    Tempat Ibadah         Jumlah 

     1. Masjid       5 

     2. Mushola       8 

     3. Gereja       - 

     4. Wihara       - 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

2. Fasilitas Kesehatan 

 Di Desa Bumi Dipasena Sejahtera terdapat beberapa fasilitas 

pelayanan kesehatan, yaitu : 

Tabel 3.6 

Fasilitas Kesehatan 

     No.      Fasilitas Kesehatan    Jumlah 

     1. Puskesdes     1 

     2. Puskesmas     1 

     3. RSU    - 

     4. Poliklinik    - 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

3. Fasilitas Pendidikan 

 Fasilitas pendidikan yang dimiliki Desa Bumi Dipasena 

Sejahtera yaitu : 

Tabel 3.7 

Fasilitas Pendidikan 

     No.      Fasilitas Pendidikan        Jumlah 

     1.      Taman Kanak-Kanak      1 

     2.      Taman Pendidikan Al-Qur‟an      5 

     3.      Sekolah Dasar     1 

     4.      Sekolah Menengah Pertama    - 

     5.      Sekolah Menengah Atas    - 

     6.      Perguruan Tinggi    -  

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

4. Fasilitas Olahraga 

 Desa Bumi Dipasena Sejahtera memiliki beberapa fasilitas 

olahraga yang digunakan oleh penduduk disana, yaitu : 
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Tabel 3.8 

Fasilitas Olahraga 

    No.      Fasilitas Olahraga       Jumlah 

     1.      Lapangan Sepak Bola     1 

   2.      Lapangan Futsal     1 

     3.      Lapangan Bola Volly     3 

     4.      Lapangan Tenis Meja     1 

     5.      Lapangan Basket     2 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

5. Fasilitas Umum 

 Desa Bumi Dipasena Sejahtera memiliki beberapa fasilitas 

umum , yaitu : 

Tabel 3.9 

Fasilitas Umum 

     No.       Fasilitas Umum       Jumlah 

     1.      Kantor Desa      1 

     2.      Balai Desa     1 

     3.      Pasar Desa     1 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

c. Sarana Pendidikan 

 

Tabel 3.10 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

     No.     Tingkat Pendidikan     Jumlah 

    1.      Belum Sekolah    160 

    2.      Taman Kanak-Kanak    68 

    3.      Sekolah Dasar    264 

    4.      Sekolah Menengah Pertama    121 

    5.      Sekolah Menengah Atas    1.602 

    6.      Akademi D1-D3    53 

    7.      Sarjana S1-S3    40 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

d. Kondisi Perekonomian 

 

 Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.11 

Kondisi Perekonomian Masyarakat 

     No.        Jenis Pekerjaan       Jumlah 

     1.      Pengerajin / Industri Kecil      2 

     2.      Pedagang      10 

     3.      Pegawai Negeri Sipil      15 

    4.      Peternak Kambing      295 

    5.      Petani Tambak Udang      943 

Sumber Data : Dokumentasi Desa Bumi Dipasena Sejahtera 2020 

 

 Berdasarkan data di atas mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera adalah Petani tambak Udang yang jumlahnya lebih 

banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. 

 

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

  

 Dalam suatu pemerintahan yang  baik, harus ada pembagian tugas, 

wewenang, dan juga tanggung jawab agar setiap petugas baik pemimpin 

maupun aparat lainnya dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi tugasnya 

dan menjalankan amanah yang sudah ditetapkan sebagai aparatur disuatu desa. 

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

adalah sebagai berikut : 
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Bagan 3.1 

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Implementasi Pola Bagi Hasil Pada Petambak dan Pemodal di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera 

 

Desa Bumi Dipasena Sejahtera merupakan daerah yang sangat strategis bagi 

petani tambak udang karena berlokasi di pesisir laut dan paling ujung dari Ibu Kota 

Provinsi Lampung. Lokasi inilah yang mempermudah para petani tambak udang 

untuk melakukan budidaya udang. masyarakat petani tambak udang disana pada 

umumnya memiliki karakteristik penduduk yang berbeda dengan masyarakat 

lainnya. Bagi para petani tambak udang, pekerjaan budidaya udang ini merupakan 

pekerjaan yang tidak mudah, perlu adanya kegigihan, ketekunan, dan mental yang 

kuat dalam bekerja sehingga mereka mempunyai watak yang cemderung keras, 

teguh pendirian, tekun, dan gigih dalam bekerja serta memiliki rasa sosial yang 

tinggi terhadap sesama petani tambak udang yang masih sangat terlihat jelas 

dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota. Para petambak juga tidal lupa 

berdo‟a dan berserah diri kepada Allah SWT agar selalu diberikan kelancaran 
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dalam budidaya udang dan diberikan hasil yang maksimal untuk mencukupi 

kebutuhan hidup para petani tambak udang.
78

 

1. Indikator Kerjasama (Syirkah) Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang 

 

  Pola kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemodal ini 

sangatlah dibutuhkan bagi petambak yang tidak memiliki modal dalam 

melakukan budidaya udang. Keadaan Dipasena yang sudah tidak bernaung 

dengan PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS) menjadikan para petani tambak udang 

harus memutar otak agar bisa tetap berbudidaya udang yang sudah menjadi 

mata pencaharian utama masyarakat disana. Namun tidak semua petani 

tambak udang memiliki modal yang cukup untuk budidaya udang, karena 

dalam budidaya udang harus memiliki modal yang cukup besar. Hal inilah 

yang menyebabkan banyak petani tambak udang memiih berkerjasama dengan 

pemodal  agar tetap bisa berbudidaya udang. Agar pembahasan ini lebih jelas 

dan terperinci, ada beberapa komponen-komponen yang terdapat pada 

kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dengan memilik modal 

yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, yaitu : 

a. Pemilik Pemodal 

 Pemilik modal merupakan seseorang yang mempunyai modal atau 

orang yang biasa menanamkan modal kepada seseorang untuk 

mendapatkan tujuan yang diinginkan dan keuntungan secara bersama-

sama. Namun dalam kerjasama antara petani tambak udang dan pemodal 

ini hanya mengeluarkan modal dalam bentuk barang produksi saja, seperti 

bibit udang (benur), pakan udang, obat-obatan, dan solar sesuai dengan 

yang petani tambak udang butuhkan dalam budidaya udang dan bukan 

berupa uang. 

 

b. Petani Tambak Udang 

 Petani tambak udang adalah seseorang yang memiliki dan mengelola 

lahan tambak udang miliknya pribadi namun melakukan kerjasama dalam 

budidaya udang dengan pemilik modal. Namun ada juga beberapa petani 

tambak udang yang mengelola lahan tambak yang bukan miliknya sendiri 

(sewa) dan pembagian hasil keuntungannya dibagi menjadi tiga, yaitu 

pemilik modal, pemilik lahan, dan petani tambak udang. 

 Pemilik modal dan petani tambak udang dalam melakukan kerjasama 

memiliki hak dan kewajiban dalam berbudidaya udang, yaitu : 
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 Wawancara dengan Bapak Magik (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Pukul 

10.00 WIB, pada tanggal 17 September 2020. 
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a. Hak Pemilik Modal 

1) Mendapatkan pembagian hasil atau keuntungan yang sudah 

ditentukan pada awal perjanjian dari pendapatan panen udang. 

2) Mengetahui hasil panen udang yang didapatkan petani tambak 

udang. 

3) Saat tiba waktu panen udang, pemilik modal berhak menentukan 

siapa buyer (pembeli) yang akan mengambil hasil panen udang si 

petani tambak udang. 

 

b. Kewajiban Pemilik Modal 

1) Menyediakan barang-barang produksi yang dibutuhkan petani 

tambak udang untuk melakukan budidaya udang sesuai dengan 

kesepakatan saat memulai kerjasama, seperti bibit udang, pakan 

udang, obat-obatan, dan solar. 

2) Menyediakan sarana produksi beserta peralatan lot tambak sesuai 

dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. 

3) Bertanggung jawab atas pekerjaannya.  

 

c. Hak Petani Tambak Udang  

1) Mendapatkan barang produksi sesuai dengan standar dan kualitas 

yang telah disepakati bersama. 

2) Mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pendapatan budidaya 

udang sesuai dengan kesepakatan bersama. 

3) Mengetahui hasil penjualan budidaya udang setelah panen udang. 

 

d. Kewajiban Petani Tambak Udang 

1) Bekerja keras dan berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh 

hasil budidaya udang yang sebesar besarnya. 

2) Menjaga serta merawat selama proses budidaya udang yang 

dikelola. 

3) Bertanggung jawab atas pekerjaannya. 

Adapun jumlah tambak yang dikelola dan jumlah petani tambak udang 

yang melakukan kerjasama  dengan pemodal yaitu : 

a. Jumlah Tambak 

 Setiap petani tambak udang memiliki dua kolam tambak udang yang 

digunakan untuk budidaya udang. 
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b. Jumlah Petani Tambak Udang dan Pemilik Modal 

 Petani tambak udang di Desa Bumi Dipasena Sejahtera yang 

melakukan kerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan budidaya 

udang yaitu 25 orang, sedangkan jumlah pemilik modal yaitu 5 orang. 

 

Kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal di 

Desa Bumi dipasena Sejahtera bertujuan untuk saling tolong menolong dan 

membantu antar sesama dalam melakukan budidaya udang dan membantu 

petani tambak udang yang kesulitan ekonomiannya terutama modal untuk 

berbudidaya udang dengan tujuan mendapatkan untung yang sebesar-

besarnya. Sudah hampir 8 tahun banyak petani tambak udang yang melakukan 

kerjasama dengan pemilik modal akibat kerusuhan yang terjadi pada tahun 

2011 sehingga banyak sekali petani tambak udang yang pada saat itu memilih 

berkerjasama dengan pemodal dalam budidaya udang. Seperti pernyataan 

yang dijelaskan Bapak Seno selaku pemilik modal yang melakukan kerjasama 

dengan petani tambak udang terkait dengan pertanyaan Sudah berapa lama 

anda melakukan kerjasama dengan petani tambak udang? dengan jawaban 

sebagai berikut : 

“Saya melakukan kerjasama dengan petani tambak udang sudah hampir 8 

tahun lamanya bertujuan untuk saling membantu dengan sesama,karena dulu 

setelah kerusuhan tahun 2011 banyak sekali tambak udang yang menganggur 

tidak digunakan petani tambak udang dengan alasan kekurangan modal, oleh 

karena itu saya dan juga pemilik modal yang lain belajar bersama-sama 

bagaimana melakukan kerjasama dengan petani tambak udang agar bisa 

membantu perekonomian petani tambak udang. Selain meningkatkan taraf 

perekonomian para petani tambak udang saya pun juga ikut mendapatkan 

keuntungan apabila petani tambak udang berhasil dalam berbudidaya 

udang.”79 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Indra selaku petani tambak 

udang yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal terkait dengan 

pertanyaan yang serupa dengan pemilik modal. 

“Jadi saya melakukakan kerjasama dengan pemilik modal karena awal 

mulanya saya budidaya udang secara mandiri menggunakan modal sendiri, 

tetapi beberapa periode saya mengalami gagal panen akibat perubahan cuaca 

yang cukup signifikan  sehingga  mengakibatkan kehabisan modal untuk 

budidaya udang. Akhirnya saya mencoba bermitra dengan salah satu pemilik 

modal  sejak tahun 2012 dan Alhamdulillah beberapa kali panen saya 

                                                             
79

Wawancara dengan Bapak Seno (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, Pukul 

10.00 WIB, pada tanggal 18 September 2020.  



51 
 

 
 

mendapatkan keuntungan yang cukup memuaskan sehingga pendapatkan saya 

pun bertambah untuk kehidupan sehari-hari.”80 

Hubungan kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik 

modal ini yaitu hanya menggunakan lisan dan sikap saling percaya satu 

dengan yang lainnya. Hal inilah yang menonjol dalam hubungan kerjasama 

antara petani tambak udang dengan pemilik modal dalam budidaya udang. 

Untuk menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama tentunya tidaklah 

mudah, perlu adanya sikap saling menjaga hubungan yang  harus terjalin 

dengan baik antara petani tambak udang dan pemilik modal. Hal inilah yang 

menjadi syarat utama dalam melakukan kerjasama antara pemilik modal dan 

petani tambak udang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Yanto selaku 

petani tambak udang terkait dengan pertanyaan Adakah syarat tertentu bagi 

anda untuk menjalin kerjasama? dengan jawaban sebagai berikut: 

“Dalam melakukan kerjasama dengan pemilik modal kami para petani 

tambak udang sebenarnya tidak memiliki syarat yang khusus, intinya cukup 

menjalin kepercayaan yang baik, saling terbuka, tidak melakukan kecurangan 

dalam pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Kalau untuk berkerja keras, 

tekun, itu sudah menjadi kesadaran diri kami selaku petani tambak udang 

apabila ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Karna pemilik modal pasti 

juga akan senang apabila kami tekun, gigih, dan juga semangat dalam 

budidaya udang. Intinya saling menjaga memenuhi kewajibannya masing-

masing.”81 

Dari poin pertanyaan mengenai Apa jenis modal yang diberikan kepada 

petani tambak udang? dalam melakukan kerjasama pemilik modal 

memberikan seluruh modal yang dibutuhkan petani tambak udang sesuai 

dengan kebutuhan budidaya udang, tetapi modal yang diberikan bukan berupa 

uang, melainkan barang produksi seperti bibit udang, pakan udang, obat-

obatan, dan juga solar.  

Di samping itu sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Delpi 

Alimansi selaku pemilik modal terkait pertanyaan Bagaimana sistem 

kerjasama yang dijalankan dengan petani tambak udang?  beliau mengatakan 

mekanisme kerjasamanya : 

“Saya dan juga para petani tambak udang yang melakukan kerjasama dengan 

saya biasanya dilakukan dengan cara lisan saja tidak menggunakan 

perjanjian tertulis karena saya sudah percaya dengan petani tambak udang 

yang bermitra dengan saya. Perjanjian yang dilakukan pun atas dasar suka 

sama suka tidak ada paksaan dari salah satu pihak dan saya juga biasanya 

                                                             
80Wawancara dengan Bapak Indra (Petani Tambak Udang)  di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 13.00 WIB, pada tanggal 17 September 2020.  
81

Wawancara dengan Bapak Yanto (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 10.00 WIB, pada tanggal 20 September 2020.  
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berdiskusi untuk bibit udang yang akan dibudidaya, jenis pakan udang, solar, 

obat-obatan dan pembagian hasilnya nanti saat panen udang. Untuk 

pembagian hasilnya sendiri biasanya saya mengambil keuntungan dari hasil 

panen yaitu Rp 3000/kg nya, contohnya mitra saya Pak Danil panen 

mendapatkan 500 kg dari hasil panen dengan penjualan udang Rp60.000/kg 

dan mendapatkan laba kotor Rp30.000.000, maka dari hasil panen tersebut 

saya sudah mendapatkan keuntungan Rp.1.500.000 dan dipotong modal awal 

yang sudah saya berikan ke Pak Danil sebesar Rp10.000.000.  Jadi untuk laba 

bersih yang didapatkan Pak Danil Rp18.500.000. Namun jika dalam budidaya 

petani tambak udang tersebut mengalami kerugian maka ditanggung 

sepenuhnya oleh petani tambak udang dan modal yang sudah saya berikan 

terhitung sebagai hutang dan dibayar pada periode panen selanjutnya.”82 

Berdasarkan penjelasan pemilik modal Bapak Delpi Alimansi bahwa 

petani tambak udang tidak mengeluarkan biaya saat melakukan kerjasama 

hanya memiliki lahan tambak dan mengeluarkan tenaga untuk budidaya 

udang. Dijelaskan juga oleh Bapak Supri Sebagai petani tambak udang yang 

melakukan kerjasama terkait dengan pertanyaan serupa dengan Bapak Delpi 

Alimansi selaku pemilik modal  : 

”Mekanisme kerjasama yang saya lakukan dengan Pak Delpi hanya 

menggunakan lisan, artinya saling percaya satu sama lain, suka sama suka, 

dan tanpa adanya unsur paksaan diantara kami berdua. Pembagian hasil 

yang sudah disepakati yaitu Pak Delpi mengambil keuntungan 3 point, 

maksudnya yaitu Rp 3000/Kg dari hasil panen. Namun apabila saya 

mengalami gagal panen maka sebenuhnya saya yang menanggung dan 

menjadi hutang. Kerjasama ini sangat menguntungkan karna saya yang tidak 

memiliki modal hanya memiliki tambak dan modal tenaga saja saya bisa 

berbudidaya udang. Jadi apabila panen saya bagus saya akan mendapatkan 

keuntungan yang bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari.”83 

Namun ada juga pemilik modal yang melakukan kerjasama dengan 

petani tambak udang dan mengambil keuntungannya dari barang produksi 

yang diberikan kepada petani tambak udang, seperti penjelasan Bapak Tri 

Bambang : 

“Kerjasama yang saya lakukan dengan petani tambak udang yaitu secara 

lisan dan rasa saling percaya. Modal untuk budidaya udang sepenuhnya dari 

saya dan berupa barang produksi. Untuk hasil panen yang nantinya diperoleh 

sepenuhnya untuk petani tambak udang, saya hanya mengambil keuntungan 

dari barang produksi yang diminta oleh petani tambak udang. Contohnya 
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Wawancara dengan Bapak Delpi Alimansi (Pemilik Modal) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 12.00 WIB,  pada tanggal  19 September 2020. 
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saya memberikan bibit udang kepada petani tambak udang sesuai dengan 

kesepakatan berasama saat melakukan kerjasama,seumpama 1 kantong bibit 

udang seharga Rp68.000 maka saya akan memberi harga kepada petani 

tambak udang Rp69.000 Begitupun dengan barang produksi lainya, saya akan 

mengambil keuntungan Rp1.000-Rp3.000 Ketika petani tambak udang 

mengalami gagal panen seluruhnya ditanggung oleh petani tambak udang itu 

sendiri dan dijadikan hutang .”84 

Hal ini diperkuat dengan penjelasan Bapak Saipudin selaku petani 

tambak udang yang melakukan kerjasama dengan Bapak Tri : 

“ Mekanisme kerjasama yang saya lakukan ini hanya dalam bentuk lisan 

dengan rasa saling percaya saja tidak ada paksaan antar kedua belah pihak. 

Jadi untuk Bapak Tri memberikan saya modal berupa barang produksi sesuai 

dengan yang saya butuhkan. Namun Bapak Tri tidak mengambil keuntungan 

pada saat saya panen udang, beliau hanya mengambil keuntungan dari 

barang produksi yang saya ambil selama masa budidaya udang dalam satu 

periode. Namun apabila saya mengalami kerugian sepenuhnya yang 

menanggung saya dan dihitung sebagai hutang.”
85

  

Berbeda dengan kerjasama yang diterapkan oleh Bapak Magik selaku 

pemilik modal yang menerapkan dua sistem kerjasama . 

“Kerjasama yang saya lakukan dengan petani tambak udang ini ada dua 

pilihan, yang petama pembagian hasil 70% dan 30%, artinya petani tambak 

udang mendapatkan 70% hasil panen udang dan saya 30%. Seluruh modal 

awal saya berikan mulai dari bibit udang, obat-obatan, pakan udang dan 

solar. Namun apabila mengalami  kerugian maka sepenuhnya ditanggung 

oleh petani tambak udang. Mekanisme yang kedua yaitu modal awal dibagi 

dua 50% saya dan 50% petani tambak udang. Keuntungannya dibagi dua 

namun apabila mengalami kerugian seluruhnya ditanggung oleh saya 

sendiri”.86 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Harmanto selaku petani 

tambak udang yang melakukan kerjasama dengan Bapak Magik. 

“Kerjasama yang dilakukan saat awal perjanjian memang ditawarkan dengan 

dua pilihan. Yang pertama 70% saya dan 30% untuk pemilik modal. Seluruh 

biaya produksi diberikan sesuai dengan yang saya butuhkan, namun apabila 

mengalami kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh saya selaku petani 

tambak udang. Yang kedua 50% saya dan 50% pemilik modal. Jadi modal 
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dibagi menjadi dua dan keuntungannya pun dibagi menjadi dua. Namun 

apabila mengalami gagal panen seluruh kerugiannya ditanggung oleh pemilik 

modal. Mekanisme yang saya ambil yaitu 50% dan 50% karena saya takut 

apabila mengalami kerugian saya sendiri yang menanggung sebab budidaya 

udang memiliki banyak resiko yang dihadapi.” 
87

 

Dalam kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik 

modal ini dalam penentuan bagi hasil pada saat panen udang biasanya 

menggunakan sistem musyawarah pada saat awal mula akan melakukan 

kerjasama. Apabila sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan suka sama suka 

maka barulah petani tambak udang dan juga pemilik modal melakukan 

kerjasama sesuai dengan musyawarah yang disepakati bersama.
88

Hal yang 

penting bagi para petani tambak udang dalam budidaya udang yaitu 

bagaimana petani tambak udang ini bisa memperoleh hasil panen dalam satu 

periode budidaya dengan hasil yang maksimal tanpa adanya kerugian yang 

didapat dan bisa mendapatkan uang yang banyak dan cukup untuk kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya. Walaupun dalam budidaya udang para petani 

tambak udang bisa mendapatkan penghasilan yang tidak menentu, artinya 

dalam beberapa periode petani tambak udang bisa mendapatkan keuntungan 

yang besar dan bisa mengalami kerugian dalam budidaya udang atau bisa 

disebut dengan gagal panen. Gagal panen yang dialami petani tambak udang 

dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu cuaca atau keadaan alam yang 

buruk, penyakit, dan bisa terjadi akibat kelalaian dari petani tambak udang 

sendiri yang kurang teliti dalam budidaya udang. 
89

 

Kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dan pemilik 

modal ini sangatlah membantu dalam mengelola tambak udang yang dimiliki 

petani tambak udang karena keterbatasan modal yang dimiliki karena dalam  

budidaya udang modal yang dibutuhkan untuk budidaya udang sangatlah 

mahal dan juga banyak sehingga banyak sekali petani tambak udang yang 

pada saat ini kekurangan modal walaupun banyak sekali resiko yang dihadapi 

mulai dari kegagalan  panen akibat banyak faktor dan juga kerugian apabila 

mengalami gagal panen udang. Hal ini diperkuat dari pernyatan Bapak Anwar 

selaku petani tambak udang yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal 

terkait pertanyaan Apa penyebab petani tambak udang melakukan kerjasama 

dengan pemilik modal? Dengan jawaban sebagai berikut : 
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“Semenjak Dipasena sudah tidak dinaungi lagi oeh PT. Aruna Wijaya Sakti 

(AWS) banyak sekali petani tambak udang yang kehabisan modal untuk 

budidaya udang. Dengan fasilitas yang sudah banyak dirusak pihak 

perusahaan akibat kerusuhan pada tahun 2011 dan diputusnya aliran listrik 

yang menjadikan para petani tambak udang  perlu memiliki modal yang besar 

mulai dari membeli mesin untuk pompa air tambak, mesin untuk kincir udang, 

peralatan-peralatan lainnya. Belum lagi modal untuk budidaya udang juga 

sangat besar sehingga kami petani tambak udang melakukan kerjasama 

dengan pemilik modal.”90  

 Walaupun banyak resiko yang dihadapi namun tidak menghentikan 

usaha para petani tambak udang dan juga selalu berdo‟a kepada Allah SWT 

agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan.
91

   

 

2. Indikator  Pola Bagi Hasil Pemilik Modal dan Petani Tambak Udang 

 

 Dalam budidaya udang sangatlah menguntungkan apabila panen udang 

sesuai dengan yang diinginkan, namun memilki resiko yang sangat besar. 

Dalam satu periode budidaya udang tidaklah membutuhkan waktu yang lama, 

hanya dua sampai tiga bulan jika cuaca baik dan tidak terjadi kendala yang 

lainnya seperti penyakit maka panen akan berhasil. Disisi lain, hasil panen 

udang juga tidak dapat diperhitungkan karena terkadang ada saja kendala yang 

menyebabkan gagal panen dan hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah 

SWT.
92

 

 Untuk penjualan udang sendiri biasanya ditentukan oleh si pemilik 

modal kepada siapa buyer (pembeli) yang akan membeli hasil panen udang 

petani tambak udang. Untuk mendapatkan uang dari hasil panen tersebut 

biasanya petani tambak udang akan menerimanya setelah satu minggu setelah 

panen yang didapat dari pemilik modal, karena pemilik modal yang 

menentukan buyer (pembeli) yang akan membeli hasil panen petani tambak 

udang tersebut. Hasil penjualan akan diberikan kepada petani tambak udang 

kemudian petani tambak udang akan menerima hasil dari panen udang 

tersebut. Dari poin pertanyaan Siapakah yang menentukan persentase 

pembagian hasil panen udang? dalam pembagian hasil yang dilakukan petani 

tambak udang dan juga pemilik modal inipun dilakukan secara bersama 

dengan musyawarah kemudian dihitung bersama mulai dari bagian untuk 
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pemilik modal dan juga bagian untuk petani tambak udang.
93

 Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Bapak Sikin selaku petani tambak udang terkait pertanyaan, 

Berapa lama waktu petani tambak udang mendapatkan uang dari hasil 

panen?, serta Bagaimana sistem bagi hasilnya?  Dengan jawaban sebagai 

berikut : 

“Jadi biasayanya kalau mau panen ditentukan sama pemilik modal siapa 

buyer yang akan membeli dari hasil panen udang petani tambak udang karena 

untuk saling menjaga kepercayaan antara petani tambak udang dan pemilik 

modal, karena tidak semua petani tambak udang juga itu jujur ada yang 

sudah dimodalin bilangnya penjualannya hanya dapat sedikit dengan pemilik 

modal dan itu juga bisa merugikan pemilik modal. Biasanya dapat uang dari 

hasil panen satu minggu setelah panen kalaupun lebih dari seminggu 

biasanya ada kendala dari buyernya. Sistem bagi hasil dari kerjasama yang 

saya lakukan ini yaitu dari hasil penjualan panen udang kemudian dikurangi 

dengan modal yang diberikan. Apabila dalam perjanjian awal pemilik modal 

meminta beberapa rupiah dari hasil penjualan udang per kilogram maka laba 

dikurangi berapa kilogram banyak hasil panen yang didapatkan. Jika panen 

udang mengalami kerugian maka selaku petani tambak udang yang akan 

menanggung kerugiannya.”94 

 Namun berbeda dengan prisip yang dilakukan oleh Bapak Kusnari 

selaku pemilik modal dalam pemberian uang hasil panen udang. 

“Jadi petani tambak udang kalau sudah panen udang biasanya kan paling 

senang kalau dikasih uang dari hasil panennya apalagi kalau panennya dapat 

banyak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau saya biasanya tidak menunggu 

uang dari buyer, jadi kalau uang tabungan saya mencukupi akan saya 

langsung kasih hasil panennya kepada petani tambak udang. Contohnya 

Bapak Indra dapat hasil penjualan Rp50.000.000, ditabungan saya cukup 

buat kasih ke dia uang tersebut jadi langsung saja setelah panen saya dan 

juga Bapak Indra hitung-hitungan dari hasil penjualan udang tersebut berapa 

biaya produksinya yang sudah digunakan Pak Indra dan dari hasil penjualan 

tersebut saya potong biaya produksinya barulah laba bersih diberikan oleh 

Pak Indra. Kalau nunggu buyer kasian petani tambak udangnya biasanya ada 

yang sudah butuh cepat uangnya untuk kebutuhan sampai untuk anak 

sekolah.”95 
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 Dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan petani 

tambak udang  ini diantara kedua pihak masih belum mengerti apakah sistem 

pembagian hasil yang mereka gunakan ini termasuk menggunakan sistem 

konvensional ataupun syari‟ah, hal ini sesuai dengan pejelasan Bapak Seno 

selaku pemilik modal dengan pertanyaan Dalam pembagian hasil yang 

dijalankan berbasis konvensional atau syari‟ah?  

“Dalam pembagian hasil yang saya lakukan dengan petani tambak udang 

selama ini saya belum bisa memastikan apakah sistem yang saya gunakan ini 

bisa dibilang dalam bentuk konvensional atau syari‟ah karena saya dan 

pemilik modal lainnya masih belajar dan masih terus mencoba memahami 

bagaimana sistem yang baik dalam melakukan kerjasama. Yang pasti saya 

dan juga teman-teman pemilik modal lainnya tidak pernah menggunakan 

sistem bunga dalam peminjaman modal yang diberikan kepada petani tambak 

udang dan mengandalkan dari jumlah pendapatan tiap  periode panen, 

karena yang saya tau apabila menggunakan bunga sama halnya dengan riba 

dan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam”.96 

 Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Sunar selaku petani tambak 

udang dengan pertanyaan yang serupa : 

“Jadi dalam pembagian hasil yang dilakukan selama saya melakukan 

kerjasama dengan pemilik modal jujur saya juga kurang begitu paham apakah 

sistemnya menggunakan konvensional ataupun syari‟ah. Yang pasti 

pembagian hasil yang digunakan pun tidak menggunakan bunga melainkan 

sesuai dengan jumlah pendapatan pada saat panen udang”.
97

 

 Dalam budidaya udang yang dilakukan petani tambak udang pasti 

pernah mengalami kegagalan panen akibat berbagai macam faktor. Apabila 

mengalami gagal panen maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh petani 

tambak udang saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Seno selaku pemilik 

modal dengan pertanyaan Apabila mengalami kerugian bagainama sistem 

bagi hasilnya? Dan Jika mengalagi kegagalan panen kerugian ditanggung 

bersama atau hanya satu pihak? Didapatkan jawaban sebagai berikut : 

“Jadi apabila petani tambak udang ini mengalami gagal panen maka 

kerugian sepenuhnya ditanggung oleh petani tambak udang tersebut dan 

dijadikan hutang. Namun apabila dalam gagal panen  tersebut masih 

mendapatkan hasil penjualan walaupun sedikit maka saya tidak memotong 

biaya produksi yang sudah digunakan pada periode budidaya tersebut dan 

dibayar pada panen berikutnya. Contohnya Bapak Maulani mengalami gagal 

panen umur udang baru satu bulan karena terkena penyakit dan mengalami 
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kematian. Pada saat panen mendapat 1 kwintal dengan penjualan 

Rp60.000/kg, maka mendapatkan laba kotor Rp6.000.000. Tetapi dari hasil 

panen tersebut tidak sesuai dengan biaya produksi yang saya berikan sebesar 

Rp8.000.000, maka tidak saya potong sedikitpun hasilnya karna terkadang 

saya kasian dengan petani tambak udang sudah capek-capek tidak 

mendapatkan hasil apapun. Maka seluruh biaya produksi tersebut dihitung 

hutang dan dibayar saat panen berikutnya.”98 

 Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Maulani selaku petani tambak 

udang  dengan pertanyaan yang serupa dengan Bapak Seno selaku pemilik 

modal. 

“Iya benar sekali, jadi kalau saya mengalami gagal panen seluruh kerugian 

ditanggung oleh saya sendiri selaku petani tambak udang sesuai dengan 

kesepakatan awal pada saat melakukan kerjasama. Namun biasaya kalau saya 

masih mendapatkan hasil penjualan walaupun minus dari biaya produksi 

yang diberikan, Bapak Seno tidak memotong sedikitpun dari hasil yang 

didapatkan, namun tetap dihitung hutang dan dibayar pada saat periode 

selanjutnya. Alhamdulillah saya melakukan kerjasama dengan orang yang 

insyaallah mengerti keadaan perekonomian saya yang naik turun. Karna tidak 

semua pemilik modal memiliki nurani yang cukup baik untuk diajak 

berkerjasama. Yang terpenting saya masih menjaga saling percaya dan saya 

membayar hutang saya sampai lunas maka semuanya akan terjalin dengan 

baik.”99 

 Namun ada juga penyebab mengapa petani tambak udang tetap 

mengalami kerugian walaupun panen udang sesuai yang diinginkan. 

Walaupun panen udang berhasil tetapi apabila harga jual udang sedang anjlok 

dan satuan berat udang tidak mencapai target maka para petani tambak udang 

mengalami kerugian akibat biaya produksi yang sangat tinggi yang digunakan 

selama masa budidaya udang, mulai dari bbit udang, obat-obatan, pakan 

udang, dan juga solar. Inilah salah satu penyebab petani tambak udang 

mengalami kerugian dan terlilit hutang dengan pemilik modal.
100

 Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Muslim selaku petani tambak udang. 

“Saya pernah mengalami kerugian yang lumayan besar akibat harga udang 

yang anjlok padahal saya berhasil finish sampai panen dengan waktu 80 hari. 

Saat harga penjualan udang menurun maka hasil yang saya dapatkan tidak 

maksimal. Jadi tidak sesuai dengan perhitungan yang saya buat dan biaya 
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produksi saya lebih banyak dibandingkan penjualan udang pada saat itu. Tapi 

ya namanya juga usaha didalam air yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa 

diprediksi akan berhasil atau tidaknya. Saya hanya bisa menebak-nebak saja. 

Terkadang pakan udang sudah diberikan sesuai kebutuhan udangnya dan 

itupun kita tidak bisa tau cuaca hari ini dan yang akan dating karena bisa 

menimbulkan penyakit-penyakit untuk udang, karena udang sangat sensitif 

terhadap perubahan cuaca.”101 

 Para petani tambak udang dalam melakukan kerjasama dengan pemilik 

modal dalam budidaya udang saat melakukan bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Namun disisi lain ada beberapa petani tambak udang 

yang merasa kurang diuntungkan. Hal ini karena pemilik modal terkadang 

terlalu banyak mengambil keuntungan dari harga barang-barang produksi yang 

mereka berikan kepada petani tambak udang, belum lagi terkadang pemilik 

modal mengurangi jumlah harga penjualan udang sebanyak empat sampai 

lima poin, maksud dari poin ini sendiri yaitu nilai dalam bentuk ribuan rupiah 

yang diambil setiap perkilogram hasil dari penjualan udang yang didapat 

petani tambak udang. Belum lagi saat mengalami kegagalan panen yang 

menanggung resiko adalah petani tambak udang dan dihitung sebagai hutang.  

Meskipun demikian, petani tambak udang hanya bisa menerimanya karena 

sudah menjadi kesepakatan dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemilik 

modal dalam budidaya udang.
102

 Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak 

Sulis selaku petani tambak udang dari poin pertanyaan Dalam pembagian 

hasil apakah sudah sesuai atau belum? Didapatkan jawaban yaitu : 

“Sebenarnya dalam perjanjian kerjasama yang petani tambak udang dan 

pemilik modal sudah sesuai dengan kesepakatan bersama saat awal mula 

melakukan kerjasama. Namun terkadang ada beberapa pemilik modal yang 

memang mengambil keuntungan dari biaya produksi dan juga potongan harga 

saat penjualan udang waktu panen udang terlalu besar, belum lagi kalau 

gagal panen kerugiannya ditannggung oleh pihak petambak. Ya memang 

sedikit memberatkan namun bagaimana lagi, kami petani tambak udang ada 

yang tidak memiliki modal sama sekali untuk budidaya udang, sedangkan 

disini mata pencaharian utama kami budidaya udang.”103  
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3. Indikator Peningkatan Pendapatan Petani Tambak Udang 

 

 Dalam kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik 

modal ini sebenarnya sangatlah membantu bagi para petani tambak udang 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari budidaya udang walaupun 

dalam budidaya udang tersebut memiliki resiko yang sangat besar dan tidak 

menutup kemungkinan akan mengalami kerugian. Semakin besar modal yang 

dikeluarkan semakin besar pula pendapatan yang didapatkan apabila udang 

dalam keadaan sehat, harga udang stabil, dan dipanen sesuai waktu yang 

ditentukan, namun belum tentu juga pendapatan yang  didapat sesuai dengan 

yang diinginkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi gagalnya panen 

udang.  Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan memiliki banyak resiko. 

Belum lagi harga udang yang sering berubah-ubah setiap minggunya kadang 

harganya naik dan juga terkadang turun. Walaupun demikian petani tambak 

udang hanya bisa menerima karena ini adalah pekerjaan utama mereka untuk 

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak lupa selalu berusaha dan 

berdo‟a kepada Allah SWT agar diberikan hasil yang maksimal dan sesuai 

dengan yang diinginkan. Pembagian hasil yang telah disepakati oleh petani 

tambak udang ini merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya unsur 

pemaksaan dari pemilik modal.
104

 Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sodri 

selaku petani tambak udang yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal 

dalam poin pertanyaan Apakah kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi? Sebagai berikut: 

“Dalam melakukan kerjasama ini saya sebagai petani tambak udang yang 

kekuarangan dalam masalah modal sangatlah membantu sekali dalam 

meningkatkan pendapatan dan perekonomian kami selaku petani tambak 

udang. Karena dalam budidaya udang itu membutuhkan modal yang cukup 

besar apalagi saat ini sudah tidak dinaungi oleh PT. Aruna Wijaya Sakti 

(AWS) seperti dulu. Kami juga melakukan kerjasama tanpa adanya unsur 

paksaan karna memang desakan ekonomi jadi ya walaupun terkadang apabila 

kami mengalami kerugian sangat memberatkan sekali apabila harus 

membayar biaya produksi yang cukup besar. Belum lagi kalau ada pemilik 

modal yang mengambil keuntungan 2 sampai 3 point dari hasil penjualan 

udang. Jadi kami hanya bisa berusaha berdo‟a semoga dengan melakukan 

kerjasama ini bisa memperbaiki perekonomian kami dan mendapatkan hasil 

yang diinginkan.”105 

                                                             
104Wawancara dengan Bapak Maulani (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 13.00 WIB, pada tanggal 21 September 2020 . 
105Wawancara dengan Bapak Sodri (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 15.00 WIB, pada tanggal 19 September 2020.  
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 Selain itu kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik 

modal ini sangatalah membantu bagi petani tambak udang dalam 

meningkatkan taraf perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Bapak Narto selaku petani tambak udang dengan 

pertanyaan serupa dengan Bapak Sodri. 

“Iya benar sekali, kerjasama yang saya lakukan ini selain sangatlah 

membantu kami para petani tambak udang unuk modal budidaya udang, 

perekonomian kami juga meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga dan anak-anak untuk sekolah. Walaupun dalam budidaya udang 

hasilnya tidak menentu dan terkadang mengalami kegagalan panen tetapi 

insyaallah kalau kita selalu tekun berusaha dan berdo‟a pasti selalu diberikan 

kemudahan dan hasil yang juga memuaskan dalam periode panen tersebut”106 

 Penghasilan yang didapatkan petani tambak udang dalam melakukan 

kerjasama dengan pemilik modal tidaklah menentu dalam satu periode panen, 

sehingga petani tambak udang terkadang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

sampai pada periode panen selanjutnya dan juga terkadang tidak bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak 

Budi selaku petani tambak udang dengan pertanyaan Apakah penghasilan 

yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan ekonomi? Dengan jawaban 

sebagai berikut : 

“Dalam memeuhi kebutuhan hidup sehari-hari , kami para petani tambak 

udang sangatlah bergantung dengan hasil panen udang, namun karena setiap 

periode hasilnya tidak menentu terkadang dapat hasil yang besar terkadang 

kecil yang bisa menyebabkan kami kesulitan dalam mengatur keuangan. 

Kalau hasil panennya tidak mencukupi biasaya kami berhutang di pasar untuk 

memenuhi kebutuhan terutama sembako, tapi kami biasanya mencari 

pekerjaan tambahan seperti menangkap ikan atau yang lainnya untuk 

memenuhi keutuhan hidup kami sampai pada periode panen selanjutnya.”107 

 

Berdasarkan hasil observasi yang diteliti bahwasannya apa yang telah 

disampaikan oleh petani tambak udang yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera 

ini adalah benar bahwasannya kerjasama yang dilakukan antara petani tambak 

udang dan pemilik modal ini sangatlah membantu para petani tambak udang untuk 

meningkatkan pendapatannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Namun dalam implementasi pembagian hasil ada beberapa petani tambak udang 

yang merasa sedikit keberatan karena pemilik modal mengambil untuk dari biaya 

                                                             
106

 Wawancara dengan Bapak Narto (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 10.00 WIB, pada tanggal 23 September 2020. 
107

Wawancara dengan Bapak Budi (Petani Tambak Udang) di Desa Bumi Dipasena Sejahtera, 

Pukul 13.00 WIB, pada tanggal 23 September 2020.   
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produksi yang besar dan juga potongan harga dari penjualan udang. Hal tersebut 

hanya bisa petani tambak udang terima karena desakan ekonomi dan tidak 

memiliki modal untuk budidaya udang. Belum lagi saat para petani tambak udang 

mengalami kerugian atau gagal panen akibat hasil yang tidak maksimal, maka 

seluruh kerugian ditanggung petani tambak udang. Tidak hanya itu, penyebab lain 

petani tambak udang mengalami kerugian apabila harga penjualan udang sedang 

anjlok dan tidak sesuai dengan yang dinginkan sehingga biaya produksi selama 

budidaya udang lebih besar dibandingkan dengan hasil panennya. Berikut ini 

diperkuat dengan data dokumentasi dari beberapa pemilik modal daftar 

pendapatan petani tambak udang yang melakukan kerjasama dengan pemilik 

modal. 

Tabel 3.11 

Pendapatan Petani Tambak Udang Bapak Magik 

     No. Nama Modal Penjualan Laba Kotor Laba Bersih 

    1. Muslim 51.490.000 111.398.000 59.908.000 41.935.600 

    2. Narto 12.200.000 16.149.000 3.949.000 2.743.300 

    3. Harmanto 18.325.000 72.720.000 54.395.000 38.076.500 

    4. Mahfud 50.106.000 122.513.000 72.407.000 50.684.900 

    5. Aldi 29.591.000 71.173.000 41.582.000 29.107.400 

Sumber Data : Dokumentasi Pemilik Modal Bapak Magik Tahun 2020 

Kerjasama yang dilakukan Bapak Magik dan para petani tambak udang pada 

saat awal perjanjian memiliki dua pilihan yang ditawarkan oleh Bapak Magik. 

Yang pertama pembagian hasil 70% petani tambak udang dan 30%, pemilik 

modal. Seluruh barang produksi akan diberikan kepada petani tambak udang 

sesuai dengan yang dibutuhkan petani tambak udang selama masa budidaya 

udang, namun apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh 

petani tambak udang. Yang kedua, 50% pemilik Modal dan 50% petani tambak 

udang. Biaya produksi atau modal awal dibagi dua dan keuntungan panen udang 

dibagi dua. Namun apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung 

oleh pemilik modal. 
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Tabel 3.12 

Pendapatan Petani Tambak Udang Bapak Kusnari 

    No. Nama Modal Penjualan Laba Bersih 

   1. Sodri 83.275.000 184.668.750 101.393.750 

   2. Indra 56.845.000 120.586.200 63.741.000 

   3. Rofiq 21.015.000 52.075.000 31.060.000 

   4. Adnan 13.288.000 24.471.800 11.183.800 

   5. Budi 20.000.000 52.651.900 22.651.900 

Sumber Data : Dokumentasi Pemilik Modal Bapak Kusnari Tahun 2020 

Tabel 3.13 

Pendapatan Petani Tambak Udang Bapak Seno 

    No. Nama Modal Penjualan Laba Bersih 

   1. Mulyan 16.500.000 41.200.000 24.700.000 

   2. Sunar 43.600.000 67.600.000 24.000.000 

   3. Anwar 46.300.000 107.000.000 60.900.000 

   4. Woto 14.000.000 34.000.000 19.800.000 

   5. Maulani 32.000.000 56.000.000 23.000.000 

Sumber Data : Dokumentasi Pemilik Modal Bapak Seno Tahun 2020 

Tabel 3.14 

Pendapatan Petani Tambak Udang Bapak Tri Bambang 

    No. Nama Modal Penjualan Laba Bersih 

   1. Saipudin 30.000.000 71.000.000 41.000.000 

   2. Yanto 36.000.000 75.400.000 39.400.000 

   3. Ihwan Dahlan 37.000.000 98.000.000 61.000.000 

   4. Sulis 20.400.000 51.300.000 30.900.000 

   5. M. Sani 18.000.000 37.600.000 19.600.000 

Sumber Data : Dokumentasi Pemilik Modal Bapak Tri Bambang Tahun 2020 

 

Kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Kusnari, Bapak Seno, dan Bapak Tri 

Bambang memiliki sistem yang sama. Para pemilik modal memberikan modal 

berupa barang produksi yang dibutuhkan petani tambak udang selama masa 

budidaya udang. Keuntungan penjualan panen udang seluruhnya untuk petani 

tambak udang dan pemilik modal mengambil keuntungan dari barang produksi 

yang diberikan petani tambak udang sehingga penghitungan pengambilan 
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keuntungan bagi pemilik modal sudah masuk kedalam modal awal tersebut. 

Apabila mengalami kerugian dan gagal panen maka sepenuhnya ditanggung oleh 

petani tambak udang dan dihitung sebagai hutang lalu dibayar pada saat periode 

panen yang selanjutnya. 

Tabel 3.15 

Pendapatan Petani Tambak Udang Bapak Delpi Alimansi 

    No. Nama Modal Penjualan Laba Kotor Laba Bersih 

   1. Yit 25.000.000 48.000.000 23.000.000 20.600.000 

   2. Danil 17.000.000 43.000.000 26.000.000 23.850.000 

   3. Supri 18.000.000 45.000.000 27.000.000 24.750.000 

   4. Riki 20.000.000 40.000.000 20.000.000 18.001.000 

   5. Sikin 15.000.000 24.000.000 9.000.000 7.800.000 

Sumber Data : Dokumentasi Pemilik Modal Bapak Delpi Alimansi 2020 

 Kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Delpi Alimansi dengan petani tambak 

udang yaitu dengan memberikan modal berupa barang produksi sesuai yang 

dibutuhkan petani tambak udang. Saat panen udang tiba pemilik modal akan 

mengambil 3 poin dari hasil penjualan udang perkilogram dari hasil panen udang 

yang didapatkan petani tambak udang. Maksud dari 3 poin ini yaitu mengambil 

keuntungan sebesar Rp3000/kg sesuai dengan berapa banyak petani tambak udang 

mendapatkan hasil panenya. Apabila mengalami kerugian dan gagal panen  

sepenuhnya ditanggung oleh petani tambak udang. 

 Berdasarkan dari kelima tabel di atas menunjukan bahwa hasil pendapatan 

yang didapatkan petani tambak udang bervariasi tergantung berapa besar modal 

awal atau biaya produksi dan juga penjualan yang didapat karena harga jual udang 

yang berubah-ubah setiap minggunya.  Harga standar penjualan udang untuk saat 

ini Rp 60.000/kg dengan rata-rata berisi 60 ekor udang. Dengan adanya kerjasama 

yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal ini dapat dilihat sangat 

membantu perekonomian petani tambak udang pada saat ini yang kesulitan modal 

dalam memulai budidaya udang. Demikian implementasi kerjasama dan bagi hasil 

antara petani tambak udang dengan pemilik modal yang ada di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang 

sejak tahun 2011 hingga saat ini. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Implementasi Pola Bagi Hasil Pada Petambak dalam Meningkatkan 

Pendapatan di Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur 

Kabupaten Tulang Bawang 

 

Dipasena merupakan wilayah yang dijadikan tambak tempat budidaya udang 

terbesar di Asia Tenggara, bahkan didunia yang terletak di Kecamatan Rawajitu 

Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Dipasena ini sendiri terdiri dari delapan desa 

salah satunya yaitu Desa Bumi Dipasena Sejahtera. Petambak atau petani tambak 

udang merupakan sebutan bagi orang-orang  yang bekerja sebagai pembudidaya 

udang berjenis udang vaname yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera. 

Budidaya udang merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat 

yang tinggal di Desa Bumi Dipasena Sejahtera. Masyarakat disini sangat 

bergantung pada usaha budidaya udang sebagai mata pencaharian utama untuk 

memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.  

Pekerjaan sebagai petani tambak udang dapat dijadikan potensi dalam 

meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat 

karena mayoritas penduduk disana merupakan orang-orang yang sedang merantau 

bekerja sebagai petani tambak udang  untuk memperbaiki taraf  perekonomian dan 

meningkatkan pendapatannya. Bekerja bagi setiap orang tidak hanya sekedar 

kewajiban, namun juga sebagai kebutuhan hidup yang harus terus terpenuhi sebagai 

kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan salah satu fitrah yang telah 

diberikan oleh Allah SWT kepada manusia agar senantiasa bekerja keras dalam 

menjalankan kehidupan. Bekerja adalah aktivitas dinamis dan merupakan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan didalam mencapai 

tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan 

prestasi yang optimal.
108

  

Manusia diwajibkan untuk bekerja keras dan berusaha agar bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar untuk 

mendapatkan penghasilan yang jujur. Akan tetapi dengan bekerja diharapkan 

seseorang bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain. Semakin 

bermanfaat seorang muslim kepada orang lain dengan melalui pekerjaannya, maka 

dia akan dekat dengan Allah SWT.
109

 Dalam agama Islam telah mengajarkan 

bahwasannya kita sebagai manusia harus bekerja keras dan juga tekun  serta 

                                                             
108

 Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam, (Bandung :Alfabeta, 2013), h. 121. 
109

 Ibid, h. 124 
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mencari rizqi dengan cara yang baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Tidak hanya itu, dalam Islam telah diperintahkan untuk mencari rizqi 

yang halal sesuai dengan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Salah 

satu contohnya yaitu pekerjaan sebagai petani tambak udang untuk mencari rizqi 

yang halal dijalan Allah SWT.  

Petani tambak udang yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera ini bekerja 

dalam budidaya udang hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki dan 

bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi masyarakat disana, berbudidaya 

udang merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dalam melakukan usaha dalam 

budidaya udang ini dibutuhkannya kehadiran dan peran orang lain untuk membantu 

kelancaran usahanya dalam budidaya udang. Oleh karena itu terbentuklah 

kerjasama antara petani tambak udang dan juga pemodal. Dalam kerjasama yang 

dilakukan antara petani tambak udang dan pemilik modal yaitu dengan melakukan 

suatu perjanjian (akad) diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan 

bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian dari perjanjian sendiri adalah 

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
110

 Dari perjanjian inilah 

terbentuknya kerjasama antara petani tambak udang dan juga pemodal. Kerjasama 

atau dalam Islam biasa disebut dengan syirkah adalah kerjasama dua orang atau 

lebih yang sepakat mengabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian, 

dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya berdagang, 

agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencapai keuntungan.
111

 Kerjasama yang 

dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal ini merupakan salah satu 

kerjasama dalam bentuk musyarakah, yaitu persekutuan atau perkongsian dua pihak 

atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau 

jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka 

dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Dalam musyarakah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus ada ketika 

melakukan kerjasama antara kedua belah pihak, antara lain : 

a. Ijab dan Kabul 

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.  

2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

3) Akad dituangkan secara tertulis. 

Kerjasama musyarakah yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik 

modal sesuai dengan anjuran yang telah diajarkan dalam  agama Islam karena 
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 Syafi‟I Rahmat, Fiqh….., h. 54 
111

 Ali Hasan, Manajemen….., h. 241. 
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merupakan bentuk sikap saling tolong menolong antar sesama  dan dengan 

tujuan yang baik selama kerjasama yang dilakukan tidak dalam bentuk dosa 

dan permusuhan yang menyebabkan konflik. Dengan adanya bentuk kerjasama 

dalam ekonomi Islam inilah yang menjadikan umat Islam memiliki karakter 

saling tolong menolong antar sesama dalam bentuk kebaikan untuk menuju 

kehidupan yang lebih baik kedepannya. Kerjasama dan tolong menolong 

memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga sekitar, yaitu memiliki rasa 

perduli (tenggang rasa) antar sesama dan menjalin silaturahmi yang baik, serta 

saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan.  

Kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal 

menggunakan suatu perjanjian (akad) yang masing-masing pihak tidak adanya 

keterpaksaan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Namun dalam melakukan  

perjanjian kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal 

ini belum sesuai dengan rukun dan syarat dari ijab kabul, karena perjanjian 

yang dilakukan diantara keduanya hanya menggunakan lisan tanpa adanya 

perjanjian tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Petani tambak 

udang dan pemilik modal hanya mengandalkan sistem kepercaan diantara 

keduanya. 

Dalam pembagian hasil yang didapatkan dari budidaya udang petani 

tambak udang dan pemilik modal yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera  

membagikan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah di 

sepakati oleh kedua belah pihak. Setiap pemilik modal memiliki ketentuan 

yang berbeda-beda dalam pembagian keuntungan. Pertama, pemilik modal 

mengambil keuntungan sebesar 3 point (Rp3.000) dari setiap hasil penjualan 

udang per kilogram pada saat panen tiba. Kedua, pemilik modal mengambil 

keuntungan dengan cara mengambil untung dari barang produksi yang 

diberikan kepada petani tambak udang selama masa budidaya udang seperti 

bibit udang, obat-obatan, solar, dan juga pakan udang. Ketiga, pemilik modal 

memiliki dua sistem pembagian hasil, yaitu pembagian hasil 50%-50% dan 

pembagian hasil 30%-70%. Dalam beberapa sistem kerjasama yang diterapkan 

pemilik modal ini semua modal ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, 

dan apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh petani 

tambak udang. Namun berbeda apabila menggunakan sistem pembagian hasil 

50%-50%. Modal awal akan dibagi dua antara petani tambak udang dan 

pemilik modal dan apabila mengalami kerugian maka petani tambak udang 

tidak menanggung resiko kerugian saat mengalami kegagalan panen. 

Jadi kerjasama yang dilakukan ini masing-masing pihak akan 

mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal apabila usahanya 

dalam budidaya udang berhasil dan untung. Namun apabila terjadi kerugian 

maka akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan antara petani tambak udang 
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dan pemilik modal apabila mengalami gagal panen. Karena, dalam ekonomi 

Islam telah mengajarkan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan bukan mencari 

keuntungan atas kerugian dari orang lain. 

 

b. Pihak yang Berserikat  

1) Kompeten  

2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan / proyek usaha. 

3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau 

memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.  

4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri. 

 

Dalam yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal sudah 

dipastikan berkompeten dalam bidang budidaya udang. Pemilik modal akan 

menyediakan dana berupa barang produksi yang dibutuhkan petani tambak 

udang selama masa budidaya udang, sedangkan petani tambak udang yang 

melakukan budidaya udang pastinya sudah memiliki keahlian yang baik dalam 

budidaya udang, karena dalam budidaya udang sangat diperlukan keahlian, 

ketekutan, dan juga harus paham dalam mengatasi masalah budidaya udang 

apabila pada saat budidaya terkena penyakit ataupun cuaca ekstrim.  

 

c. Objek Akad  

1) Modal  

Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal 

tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan 

disepakati oleh masing-masing mitra.  

2)  Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.  

3)  Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk 

menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta 

agunan dari nasabah/mitra kerja. 

 

Pemberian modal yang dilakukan oleh pemilik modal dalam kerjasama 

yang dilakukan dengan petani tambak udang yaitu berupa barang produksi 

seperti bibit udang, pakan udang, obat-obatan dan juga solar, sedangkan petani 

tambak udang bermodalkan lahan yang digunakan untuk budidaya udang. 

Pemilik modal memberikan modal berupa barang produksi dikarenakan untuk 

meminimalisir adanya pembengkakan modal saat budidaya udang, karena ada 

beberapa oknum petani tambak udang yang apabila diberikan modal berupa 

uang tunai, modal tersebut digunakan tidak sesuai dengan yang diharuskan dan 

digunakan untuk kepentingan lain. Pemberian barang produksi juga 

memberikan kemudahan terhadap petani tambak udang karena untuk 
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mendapatkan barang produksi yang dibutuhkan sangatlah jauh dan sulit, 

sehingga apabila sudah disediakan dengan pemilik modal hal tersebut malah 

mempermudah petani tambak udang dalam melakukan budidaya udang. 

 

d. Keuntungan dan Kerugian 

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan 

perbedaan dan sangketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian 

musyarakah. 

2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan 

bagi seorang mitra. 

3) Seorang mitra boleh mengusul bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara porposional menurut 

saham masing-masing dalam modal.  

1) Biaya operasional dan persangketaan  

2) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak 

tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselihan diantara para 

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Dalam pembagian keuntungan dari kerjasama yang dilakukan petani 

tambak udang dan pemilik modal ini yaitu sesuai dengan awal perjanjian (akad) 

tergantung menggunakan sistem pembagian dengan perbandingan 70:30 aau 

50:50, pengambilan keuntungan dari barang produksi, dan pengambilan 

keuntungan sebesar 3 point (Rp3000). Dari semua sistem yang digunakan 

pemilik modal apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh 

petani tambak udang. Hal tersebut sebenarnya tidaklah sesuai dengan rukun dan 

juga syarat dari musyarakah yang apabila mengalami kerugian maka 

dibebankan oleh kedua belah pihak bukanlah satu pihak saja. Namun hal ini 

sudahlah menjadi kesepakan bersama diantara kedua belah pihak tanpa adanya 

paksaan diiantara keduanya, terutama bagi pihak petani tambak udang. Petani 

tambak udang tidak merasa keberatan apabila mengalami kerugian maka 

sepenuhnya ditanggung oleh petani tambak udang sendiri asalkan dalam 

kerjasama yang dilakukan tidak ada kecurangan dan transparan.  

Kerjasama yang dilakukan dalam  pendapatan yang didapat petani tambak 

udang sangatlah bervariasi. Pengertian pendapatan sendiri yaitu total penerimaan 

(uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. 
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Hal ini bisa dilihat dari data pada bab tiga bahwasannya dalam kurun waktu dua 

sampai tiga bulan masa budidaya udang dan ketiga sistem kerjasama yang 

digunakan pemilik modal, peningkatan pendapatan yang didapat petani tambak 

udang sangatlah bervariasi tergantung dengan seberapa besar modal yang 

dkeluarkan untuk budidaya udang tersebut. Berdasarkan konsep pendapatan, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas pendapatan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keahlian (Skill) 

Keahlian sendiri yaitu kemampuan teknis yang dimiliki seseorang 

untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Dari pengertian 

keahlian sendiri petani tambak udang yang melakukan kerjasama dengan 

pemilik modal tentunya memiliki kemampuan yang baik untuk budidaya 

udang. 

2. Mutu Modal Manusia (Human Capital) 

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan 

kemampuan yang dimiliki seseorang. Petani tambak udang dalam budidaya 

udang dituntut memiliki pengetahuan, keahlian, serta kemampuan saat 

melakukan kerjasama dengan pemilik modal. Karna selain modal, mutu dari 

petani tambak udang juga perlu diperhatian. Semakin baik, rajin, dan tekun 

pekerjaannya maka hasil yang didapatkan juga pasti sesuai dengan yang 

diinginkan dan didampingi dengan selalu berdo‟a kepa Allah SWT. 

3. Kondisi Kerja (Working Conditions) 

Kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja, apabila 

pekerjaan yang dilakukan beresiko tinggi maka upah atau gaji yang didapat 

semakin besar. Untuk faktor lingkungan ini sendiri, pekerjaan sebagai petani 

tambak udang dalam budidaya udang tidaklah terlalu beresiko sehingga 

pendapatan yang didapat petani tambak udang tidaklah berpengaruh besar bagi 

peningkatan pendapatan. 

  

B. Analisis Implementasi Pola Bagi Hasil Pada Petambak Guna Meningkatkan 

Pendapatan di Desa Bumi Dipasena Sejahtera Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

 

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam yang hidup berkelompok dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat melakukan suatu 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan 

adanya hubungan antara individu satu dengan yang lainnya atau kelompok satu 

dengan yang lainnya maka terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan seseorang. 

Interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial karena tanpa interaksi 

sosial,tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Dalam pelaksanaan interaksi 
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sosial itu terbentuklah asosiatif seperti kerjasama. Kerjasama merupakan syarat 

untuk kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan. 

Kerjasama dapat dijumpai hampir dalam setiap kehidupan sosial. Kerjasama dapat 

terjadi karena didorong oleh kesamaan tujuan atau manfaat yang akan diperoleh 

dalam individu atau kelompok tersebut. Salah satu contohnya yaitu kerjasama 

dalam bentuk usaha. Dalam suatu aktivitas usaha, pada zaman modern ini banyak 

usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan satu orang saja. Mereka 

harus bekerjasama baik dalam bentuk modal, pikiran, dan juga tenaga operasional 

yang akan mengerjakan usaha tersebut. Saat seseorang mengerjakan suatu usaha, 

mereka pasti menginginkan agar usahanya semakin berkembang dan harta yang 

memiliki nilai tambah, sehingga seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan 

usaha dan harta yang dimilikinya dengan cara memutarnya dalam dunia bisnis atau 

dengan meninvestasikan harta tersebut dalam bidang tertentu. Namun dalam 

praktek yang ditemukan dalam kehidupan sehari hari tidak dapat dihindari adanya 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama, seperti yang telah 

dijelaskan dalam Surah As-Shaad ayat 24 : 

 

                                

                            

                  

 

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini” 

(QS. As-Shaad : 24).112 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berserikat 

itu mempunyai amal saleh dan berikan kepada Allah agar tidak sampai merugikan 

yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama 

lain.
113

 Oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan saat 

melakukan kerjasama atau dalam Islam biasa disebut dengan syirkah. 

Dalam melaksanakan kerjasama biasanya seseorang akan melakukan suatu 

perjanjian (akad)  dengan pihak yang lainnya. Perjanjian atau akad adalah suatu 

kontrak atau kesepakatan yang dilakukan oleh individu satu dengan yang lainnya 

atau kelompok satu dengan yang lainnya sebelum dilakukannya kerjasama baik 

                                                             
112 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an……,  h. 454. 
113

 Sri Sudiarti, Fiqih Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), h. 146. 
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secara tertulis ataupun lisan. Salah satu contoh bentuk kerjasama dalam usaha yaitu 

kerjasama antara petani tambak udang dan pemilik  modal. Dari hasil penelitian 

kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal yaitu kerjasama 

dalam bentuk budidaya udang. Seorang pemilik modal terkadang tidak memiliki 

kemampuan dalam mengembangkan modalnya karena keterbatasan kemampuan, 

sehingga membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam mengembangkan 

modalnya. Disisi lain ada juga seseorang yang hanya memiliki skill (kemampuan) 

tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan keahliannya sehingga dari 

permasalahan ini terbentuklah kerjasama, dimana pemilik modal memberikan 

modal yang dibutuhkan oleh petani tambak udang, sedangkan petani tambak udang  

harus memiliki lahan tambak dan juga kemampuan dalam budidaya udang. 

Kerjasama yang dilakukan ini dengan tujuan dan kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang saling menguntungkan satu sama lain.  

 

1. Kerjasama (Syirkah) 

 

Dalam ajaran Islam kerjasama (syrirkah) merupakan suatu hal yang 

dianjurkan terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong 

menolong dan menguntungkan satu sama lain dengan syarat tidak melakukan 

kerjasama dalam hal yang tidak baik dan merugikan oran lain. Tanpa adanya 

kerjasama dalam bidang ekonomi sangat sulit untuk memnuhi kebutuhan hidup. 

Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk bekerjasama dengan siapapun dan 

tetap memegang prinsip dan aturan sesuai dengan yang telah diajarkan.  

Kerjasama dalam usaha ini yang sudah diteliti yaitu berbentuk kerjasama 

berupa bentuk bagi hasil pengelolaan budidaya udang yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu petani tambak udang dan pemilik modal yang ada di Desa Bumi 

Dipasena Sejahtera. Kerjasama yang dilakukan ini diharapkan kedua belah 

pihak melakukan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang 

telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus dilakukannya 

suatu perjanjian (akad) antara dua belah pihak yaitu dengan cara ijab dan qabul 

atau dengan cara yang lainnya yang menuntukkan bahwa kedua belah pihak 

telah melakukan kerjasama secara suka sama suka dan rela diantara keduanya. 

Pemilik modal dan petani tambak udang melakukan kerjasama (syirkah) 

dalam bentuk perjanjian secara lisan. Hal ini menjadikan kerjasama yang 

dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal tidak mempunyai kekuatan 

secara hukum, artinya tidak ada bukti yang kuat secara tertulis bahwasannya 

mereka telah melakukan perjanjian kerjasama. Hal ini disebabkan karena 

kerjasama antara pemilik modal dan petani tambak udang merupakan tetangga 

dekat dan sudah menjalin hubungan baik antara keduanya serta saling percaya 

sehingga mereka menganggap perjanjian kerjasama secara lisan sudah cukup 

tanpa harus menggunakan perjanjian secara tertulis. Bagi petani tambak udang 
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juga yang paling  terpenting adalah mereka melakukan kerjasama dengan 

pemilik modal atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun dan saling rela melakukan kerjasama dalam budidaya udang dengan 

tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi dibandingkan sebelum melakukan 

kerjasama. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat 

untuk melakukan perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai 

kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak 

sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
114

 

Kerjasama (syirkah) dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) 

Pasal 20 yaitu adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal 

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak 

yang berserikat. 
115

 Dalam kerjasama (syirkah), akan membuat sebuat 

perjanjian dimana salah satu pihak akan mendapatkan bagian keuntungan 

setengah, sepertiga, seperempat, atau kurang dari itu, sedangkan sisanya 

menjadi bagian pihak yang lainnya. Apabila mengalami kerugian maka satu 

pihak yaitu pemilik modal akan menanggung kerugian modalnya dan pihak 

lainnya mengalami kerugian tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. 

Dengan kata lain masing-masing pihak akan mengalami kerugian bersama saat 

melakukan kerjasama pada usaha tertentu. 

Dari hasil penelitian kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan 

pemilik modal yaitu memiliki beberapa sistem dalam pengambilan keuntungan. 

Pertama, pemilik modal mengambil keuntungan dari hasil penjualan panen 

sebesar 3 point atau Rp 3.000 per kilogram dari hasil penjualan udang dan dari 

hasil penjualan juga dikurangi dengan modal awal selama masa budidaya 

udang, barulah sisanya menjadi keuntungan yang diperoleh petani tambak 

udang. Kedua,  pemilik modal mengambil keuntungan dari barang produksi 

yang sudah diberikan kepada petani tambak udang selama masa budidaya. 

Contohnya harga pakan udang sebesar Rp 100.000 maka pemilik modal akan 

memberikan harga kepada petani tambak udang sebesar Rp105.000. Hasil 

penjualan udang yang didapat akan dikurangi dari modal (barang produksi) 

yang diberikan dan sisanya menjadi hak milik petani tambak udang. Ketiga, 

pemilik modal mengambil keuntungan dengan persentase 70:30, artinya petani 

tambak udang mendapatkan 70% dari hasil usahanya sedangkan pemilik modal 

30%. Dari ketiga sistem ini apabila mengalami kerugian atau gagal panen 

akibat faktor alam maupun kelalaian dari petani tambak udang maka semua 

kerugian ditanggung oleh petani tambak udang. Berbeda dengan sistem 

pembagian 50:50, yaitu modal ditanggung secara bersama antara petani tambak 

                                                             
114 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,cetakan 3, 

2010), h.242. 
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udang dan pemilik modal , lalu apabila mengalami gagal panen maka kerugian 

tersebut akan ditanggung bersama. Dalam teori kerjasama apabila mengalami 

kegagalan seharusnya yang menanggung  kerugian asalah pemilik modal, tetapi 

ada tiga sistem yang apabila mengalami gagal panen maka sepenuhnya 

kerugian ditanggung oleh petani tambak udang. Hal ini terjadi karena sebelum 

menjalin kerjasama diantara keduanya perjanjian ini udah disepakati bersama. 

Dari semua sistem yang ada para petani tambak udang sudah bisa memilih 

dengan siapa mereka akan melakukan kerjasama dalam budidaya udang. 

Kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh petani tambak udang bukan 

menjadi masalah bagi mereka karena disini kerjasama yang dilakukan terbuka 

dan sangat transparan. Selama tidak ada hal yang menyimpang dari kerjasama 

yang dilakukan dengan pemilik modal , petani tambak udang tidak 

mempersalahkan. Kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dan 

pemilik modal ini juga sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan 

ekonomi para petani tambak udang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 

2. Musyarakah  

 

Kata musyarakah berasal dari syirkah yang dalam bahasa berarti al-

ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. Maksud percampuran ini 

ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak 

mungkin untuk dibedakan.
116

 Musyarakah merupakan akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih yang melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak 

memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan definisi di 

atas musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih 

dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa 

dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagaian 

mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Dalam ekonomi Islam pemilik modal disebut shahibul maal dan 

petani tambak udang (yang mengelola dana) disebut mudharib. Pembangian 

keuntungan antara shahibul mall dengan mudharib dibagi berdasarkan nisbah 

(perbandingan). Dari keempat sistem yang digunakan para pemilik modal ada 

dua sistem yang pembagian hasilnya menggunakan perbandingan (nisbah), 

yaitu sistem persentase 70:30 dan  50:50. Dalam sistem kerjasama yang 

berbentuk mudharabah kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama tidak 

mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit lose sharing dari 

kerjasama yang sudah disepakati bersama. Besar pembagian keuntungan antara 

shahibul maal  dengan mudharib juga harus ditentukan pada awal mula 

                                                             
116 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220 
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sebelum melakukan kerjasama. Dalam ekonomi Islam tidak ditentukan berapa 

besar penentuan bagi hasil atau keuntungan diantara shahibul maal dan 

mudharib, tergantung dengan kesepakatan masing-masing pihak yang 

melakukan kerjasama.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti, kerjasama yang dilakukan 

antara petani tambak udangg dan pemilik modal merupakan murni kerjasama 

bukan upah mengupah, melainkan menggunakan sistem pembagian hasil sesuai 

dengan masing-masing ketentuan yang digunakan pada tiap pemilik modal 

walaupun dalam kerjasama ini yg menanggung kerugiaan saat mengalami gagal 

panen adalah petani tambak udang.  

Modal yang digunakan dalam melakukan  kerjasama juga harus diketahui 

bentuk modal yang digunakan, dan modal yang digunakan harus halal serta 

jelas nilainya. Dalam Islam dalam melakukan bisnis modal yang dikembangkan 

dengan memperhatikan cara perolehan dan penggunaannya harus sesuai dengan 

aturan apakah halal atau haram. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang 

didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudia 

menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Modal juga 

merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. 
117

 

Modal dalam kerjasama sangatlah penting, karena tanpa adanya ketersediaan 

modal yang mencukupi maka suatu usaha yang dikembangkan tidak sesuai 

dengan keinginan serta yang sudah ditargetkan. Dalam ekonomi Islam modal 

harus digunakan dan dikembangkan, artinya modal tersebut harus berputar. 

Islam memiliki sistem tersendiri dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan 

modal dengan memikirkan kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, Islam 

mengajarkan untuk melalukan kerjasama dengan cara bagi hasil yaitu dengan 

prinsip pembagian keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama.  

Modal yang diberikan oleh pemilik modal dalam kerjasama yang dilakukan 

oleh petani tambak udang bukan berupa uang secara tunai, melainkan berupa 

barang produksi yang dibutuhkan selama masa budidaya udang, seperti bibit 

udang, pakan udang, obat-obatan, dan solar. Dalam kerjasama antara pemilik 

modal dan petani tambak udang selalu saling mengingatkan agar menjaga serta 

merawat barang-barang produksi yang sudah diberikan sehingga dalam usaha 

budidaya udang ini berjalan dengan lancar dan tidak lupa pula untuk selalu 

berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam 

usahanya. Namun dalam akad  musyarakah  modal yang diberikan yaitu 

sejumlah uang yang diberikan oleh pemodal (shahibul maal) kepada pengelola 

(mudharib) untuk tujuan investasi dengan syarat modal tersebut harus diketahui 

jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus diberikan secara tunai 

                                                             
117 Muhammad Sharif Chaundry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), H. 201. 
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kepada pengelola (mudharib). Namun disisi lain modal yang diberikan pemilik 

modal kepada petani tambak udang bukan berupa uang tunai melainkan barang 

produksi. Hal ini tidak menjadi masalah bagi para petani tambak udang yang 

diberikan modal dalam bentuk barang produksi tidak berupa uang secara tunai 

dikarenakan hal ini sangat membantu para petani tambak udang mendapatkan 

barang produksi secara mudah tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan 

kebutuhan yang akan digunakan dalam budidaya udang. Para petani tambak 

udang tinggal mengambil barang produksi tersebut digudang yang sudah 

disediakan oleh pemilik modal. Besar modal yang digunakan para petani 

tambak udang juga bermacam-macam, yaitu : 

Tabel 4.1 

Data Modal Petani Tambak Udang 

No. Nama Jumlah Modal 

1. Muslim Rp51.490.000 

2. Narto Rp12.200.000 

3.  Harmanto Rp18.325.000 

4. Mahfud Rp50.106.000 

5. Aldi Rp29.591.000 

6. Sodri Rp83.275.000 

7. Indra Rp56.845.000 

8. Rofiq Rp21.015.000 

9. Adnan Rp13.288.000 

10. Budi Rp20.000.000 

11. Mulyan Rp16.500.000 

12. Sunar Rp43.600.000 

13. Anwar Rp46.300.000 

14. Woto Rp14.000.000 

15. Maulani Rp32.000.000 

16. Saipudin Rp30.000.000 

17. Yanto Rp36.000.000 

18. Ihwan Dahlan Rp37.000.000 

19. Sulis Rp20.400.000 

20. M. Sani Rp18.000.000 

21. Yit 25.000.000 

22. Danil 17.000.000 

23. Supri 18.000.000 

24. Riki 20.000.000 

25. Sikin 15.000.000 

Sumber Data : Dokumentasi Pemilik Modal Tahun 2020 
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Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa modal yang digunakan 

para petani tambak udang nominalnya bermacam-macam tergantung seberapa 

besar yang dibutuhkan selama masa budidaya udang. hal ini karena modal 

sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang akan didapat petani 

tambak udang dan pemilik modal. Semakin besar modal yang dibutuhkan 

semakin besar pula keuntungan yang akan didapat, sebaliknya semakin kecil 

modal yang digunakan maka keuntungan yang didapatkan juga kecil. Tidak 

semua petani tambak udang berani menggunakan modal yang besar karena 

takut akan terjadinya kegagalan panen dan tidak sesuai dengan keinginan. Dari 

hasil wawancara dengan pemilik modal bahwa benar para petani tambak udang 

masih ada yang belum berani apabila menggunakan modal yang tinggi dalam 

budidaya udang meskipun para petani tambak udang sudah berpengalaman 

dalam usaha budidaya udang. namun hal tersebut tidak menjadikan masalah 

bagi pemilik modal karena petani tambak udang harus memikirkan secara baik 

sejak awal melakukan kerjasama berapa besar modal yang akan digunakan 

dalam budidaya udang dengan memperhitungkan resiko kegagalan panen.  

Pelaksanaan panen udang biasanya dilakukan pada saat udang sudah 

berusia dua sampai tiga bulan, kemudian udang hasil panen tersebut dijual 

kepada buyer dengan jaminan yang amanah dan terbuka satu sama lainnya 

dalam penjualan hasil panen tersebut. Setelah mendapatkan hasil penjualan 

panen tersebut, maka pembagian hasil dilakukan paling lama satu minggu 

setelah dilaksanakannya panen udang sesuai dengan perjanjian yang sudah 

disepakati oleh masing-masing pemilik modal yang menggunakan sistem 

pembagian hasil yang berbeda-beda.  
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1. Pola Bagi Hasil Dengan Sistem Persentase 

Tabel 4.2 

Contoh Pola Bagi Hasil Petani Tambak Udang Dengan Sistem 70:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Laporan Budidaya Udang Pemilik Modal Tahun 2020. 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pola bagi hasil yang 

dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal dalam melakukan 

kerjasama budidaya udang setelah mengeluarkan kewajiban potongan dari 

modal yang sudah dikeluarkan pemilik modal sesuai yang tertera dalam 

perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Setelah itu bagi hasil pun 

ditetapkan sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara pemilik 

modal dan petani tambak udang dimana petani tambak udang 

mendapatkan 70% dari hasil penjualan yang sudah dipotong dengan modal 

dan pemilik modal mendapatkan 30% dari hasil penjualan udang.  

 Penghitungan bagi hasil diatas juga sama dengan sistem 50:50 

tetapi petani tambak udang tidak hanya bermodalkan lahan tambak saja, 

tetapi juga ikut andil dalam modal (barang produksi)  yang digunakan saat 

budidaya udang dan hasil dari penjualan panen dibagi dua secara rata 

dengan pemilik modal serta apabila mengalami kerugian maka pemilik 

modal menanggung kerugian uang dan petani tambak udang yang 

PETANI TAMBAK UDANG  : MUSLIM 

Hasil Penjualan Udang  : Rp 111.398.000 

Biaya Budidaya/ Modal  : Rp 51.490.000 

Hasil Laba Kotor   : Rp 59.908.000 

HAK BAGI HASIL PETANI TAMBAK UDANG DAN  

PEMILIK MODAL 

Muslim    : 70% x Rp 59.908.000 

   = Rp 41.935.000 

Pemilik Modal    : 30% x Rp 59.908.000  

   = Rp 17. 972.400 

LABA BERSIH PETANI TAMBAK UDANG 

: Rp 41.935.000 
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menanggung kerugian tenaga serta lahan tambak yang digunakan 

budidaya udang. 

2. Pola Bagi Hasil Dengan Pengambilan Keuntungan Barang Produksi 

Tabel 4.3 

Contoh Pola Bagi Hasil Petani Tambak Udang Dengan Sistem 

Pengambilan  

Keuntungan Dari Barang Produksi 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Laporan Budidaya Udang Pemilik Modal Tahun 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pola bagi hasil yang 

dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal dalam melakukan 

kerjasama budidaya udang apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya 

ditanggung oleh petani tambak udang. Dalam pembagian hasil terletak 

pada berapa banyak barang produksi yang digunakan selama masa 

budidaya udang. Pemilik modal mengambil keuntungan dari barang 

PETANI TAMBAK UDANG  : SODRI 

Hasil Penjualan Udang  : Rp 184.668.750 

Biaya Budidaya/ Modal  : Rp 83.275.000 

PENGAMBILAN KEUNTUNGAN BARANG PRODUKSI  

Bibit Udang    : Rp 45/ekor 

 Keuntungan yang diambil : Rp 2/ekor 

Pakan Udang    : Rp 350.000 

 Keuntungan yang diambil :Rp 3.000 

Obat-Obatan (keseluruhan)  : Rp 534.000 

 Keuntungan yang diambil 

 dari tiap obat-obatan  :Rp 2.000 

 

Solar     : Rp6.200 

 Keuntungan yang diambil : Rp 1.000 

LABA BERSIH PETANI TAMBAK UDANG   

: Rp 184.668.750 – Rp 83.275.000 = Rp 101.393.750 
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produksi yang mereka sediakan kepada petani tambak udang kemudian 

hasil penjualan udang saat panen dikurangi keseluruhan dari barang 

produksi yang telah digunakan petani tambak udang. Sisa dari potongan 

tersebut merukan laba bersih yang didapatkan petani tambak udang dalam 

kerjasama yang dilakukan dengan pemilik modal dengan sistem yang 

sudah ditetapkan secara bersama-sama. 

3. Pola Bagi Hasil Dengan 3 Point 

Tabel 4.4 

Contoh Pola Bagi Hasil Petani Tambak Udang Dengan Sistem 

Pengambilan 3 Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Laporan Budidaya Udang Pemilik Modal Tahun 2020. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pola bagi hasil yang 

dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal dalam kerjasama 

budidaya udang yaitu dengan menghitung berapa berat udang dari hasil 

panen selama budidaya. Kemudian pemilik modal mengambil keuntungan 

dengan cara 3 point (Rp 3.000) per kilogram sesuai dengan berapa berat 

PETANI TAMBAK UDANG  : YIT 

Hasil Penjualan Udang : Rp 48.000.000 

Biaya Budidaya/ Modal : Rp 25.000.000 

Hasil Laba Kotor  : Rp 23.000.000 

POTONGAN 3 POINT (Rp 3.000) 

Berat udang yang didapat : 800 kg 

Harga penjualan udang/kg : Rp 60.000 

Potongan per Kg berat udang : Rp 60.000 x 800 kg = Rp 48.000.000 

      800 kg x Rp 3.000 = Rp 2.400.000 

      Rp 48.000.000-Rp2.400.000  

  = Rp 45.600.000 

HASIL LABA BERSIH PETANI TAMBAK UDANG 

Rp 45.600.000-Rp 25.000.000 = Rp20.600.000 
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udang yang dihasilkan saat panen udang. Hasil penjualan tersebut juga 

dipotong dengan modal awal yang digunakan petani tambak udang selama 

masa budidaya udang. Maka sisa dari hasil penjualan tersebut menjadi hak 

dari petani tambak udang sebagai laba bersih yang didapatkan dalam 

kerjasama yang dilakukan dengan pemilik modal.  

Dari semua sistem pembagian hasil yang digunakan pemilik modal yaitu 

menggunakan salah satu kerjasama musyarakah yaitu musyarakah al-„inan. 

Musyarakah al-„inan yaitu merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau 

lebih di mana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan 

mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. keuntungan dan kerugian 

akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kerjasama yang dilakukan petani tambak 

udang dan pemilik modal pada saat mengalami kerugian atau gagal panen 

akibat cuaca , penyakit maupun dari kelalaian petani tambak udang maka 

semua kerugian ditanggung oleh petani tambak udang. hal tersebut tidak sesuai 

dengan ajaran ekonomi Islam pada musyarakah al-„inan yang apabila 

mengalami kerugian maka kerugiannya ditanggung secara bersama sesuai 

dengan porsi masing-masing pihak dalam kontribusi modal. Jadi dalam 

kerjasama tersebut petani tambak udang tidak hanya dirugikan secara fisik dan 

juga kerugian lahan tambak yang digunakan budidaya udang, tetapi juga 

dibebankan oleh kerugian modal yang sudah diberikan pemilik modal dan 

dihitung sebagai hutang. Padahal dalam melakukan kerjasama diperlukannya 

sifat adil didalamnya dan tidaklah memberatkan satu pihak. Namun berbeda 

dengan sistem 50:50. Pada sistem 50:50 modal yang digunakan dibebankan 

oleh kedua belah pihak yaitu petani tambak udang dan pemilik modal. Oleh 

karena itu pada saat mengalami kegagalan panen maka kerugian sepenuhnya 

ditanggung oleh pemilik modal. Namun sistem ini sangat jarang digunakan 

petani tambak udang karena hampir semua petani tambak udang tidak memiliki 

modal sehingga menyebabkan mereka lebih memilih menggunkan sistem yang 

lainnya walaupun harus menanggung kerugian saat mengalami gagal panen. 

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik 

modal ini sangatlah membantu bagi para petani tambak udang yang tidak 

memilik modal yang cukup untuk melakukan budidaya udang, karena dalam 

melakukan budidaya udang dibutuhkan modal yang cukup besar agar budidaya 

udang berjalan dengan lancar, namun juga bisa merugikan bagi pihak petani 

tambak udang apabila mengalami kegagalan panen. 

3. Distribusi Pendapatan Dalam Islam 

 

Distribusi secara umum adalah proses yang menunjukkan penyaluran 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Untuk memperlancar arus 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen ini maka salah satu faktor penting 



82 
 

 
 

yang tidak boleh terabaikan adalah pendistribusian. Dasar dari karakteristik 

pendistribusian adalah adil dan jujur, dimana dalam Islam sekecil apapun 

perbuatan yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. 

Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan 

menguntungkan satu sama lain. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi 

menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan 

agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang 

ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar diantara golomgan 

tertentu saja. 
118

 

Pendapatan merupakan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari 

seseorang yang melakukan suatu pekerjaan atau usaha-usaha tertentu. 

Penghasilan tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, 

kesehatan, pendidikann, dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. 

Pendapatan ini juga digunakan untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan 

seseorang maupun untuk ditabung sebagai simpanan jangka panjang. 

Kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal di 

Desa Bumi Dipasea Sejahtera dari hasil wawancara yaitu bahwa pendapatan 

atau keuntungan yang diperoleh dari kerjasama budidaya udang dengan prinsip 

bagi hasil tersebut dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani tambak 

udang dan juga pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari 

petani tambak udang.  Berdasarkan wawancara dengan salah satu petani tambak 

udang Bapak Narto menyatakan bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan 

petani tambak udang dan pemilik modal dalam budidaya udang ini dapat 

memberikan keuntungan bagi para petani tambak udang dan dapat 

meningkatkan pendapatan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan hidup sehari.  

Berikut ini diperkuat dengan data dokumentasi pemilik modal tentang 

pendapatan yang diperoleh pemilik tambak udang yang melakukan kerjasama 

di Desa Bumi Dipasena Sejahtera. 
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Tabel 4.5 

Pendapatan Petani Tamak Udang 

No. Nama Modal Penjualan Laba Bersih 

1. Muslim 51.490.000 111.398.000 41.935.600 

2. Narto 12.200.000 16.149.000 2.743.300 

3. Harmanto 18.325.000 72.720.000 38.076.500 

4. Mahfud 50.106.000 122.513.000 50.684.900 

5. Aldi 29.591.000 71.173.000 29.107.400 

6. Sodri 83.275.000 184.668.750 101.393.750 

7. Indra 56.845.000 120.586.200 63.741.000 

8. Rofiq 21.015.000 52.075.000 31.060.000 

9. Adnan 13.288.000 24.471.800 11.183.800 

10. Budi 20.000.000 52.651.900 22.651.900 

11. Mulyan 16.500.000 41.200.000 24.700.000 

12. Sunar 43.600.000 67.600.000 24.000.000 

13. Anwar 46.300.000 107.000.000 60.900.000 

14. Woto 14.000.000 34.000.000 19.800.000 

15. Maulani 32.000.000 56.000.000 23.000.000 

16. Saipudin 30.000.000 71.000.000 41.000.000 

17. Yanto 36.000.000 75.400.000 39.400.000 

18. Ihwan 

Dahlan 

37.000.000 98.000.000 61.000.000 

19. Sulis 20.400.000 51.300.000 30.900.000 

20. M. Sani 18.000.000 37.600.000 19.600.000 

21. Yit 25.000.000 48.000.000 20.600.000 

22. Danil 17.000.000 43.000.000 23.850.000 

23. Supri 18.000.000 45.000.000 24.750.000 

24. Riki 20.000.000 40.000.000 18.001.000 

25. Sikin 15.000.000 24.000.000 7.800.000 

Sumber Data :Dokumentasi Pemilik Modal Tajun 2020 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil pendapatan yang 

diperoleh dapat dianalisa bahwa keuntungan yang didapat petani tambak udang 

sesuai dengan modal awal yang digunakan, apabila modalnya besar maka 

mendapatkan keuntungan yang besar, begitu juga sebaliknya apabila modalnya 

kecil maka keuntungan yang didapat juga kecil. Namun tidak menutup 

kemungkinan modal yang besar akan mendapatkan keuntungan yang kecil  atau 

modal yang kecil akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat tergantung dari 

harga penjualan udang, ukuran udang, dan jumlah berat udang yang dihasilkan. 
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Harga penjualan udang saat ini yaitu Rp 60.000/kg yang setiap kilogramnya 

berisikan 60 ekor. Namun tidak semua berisikan 60 ekor udang setiap kilonya, 

tergantung bera size udang dan juga umur udang yang dibudidayakan. Namun 

hal yang paling ditakuti petani tambak udang yaitu kegagalan panen juga 

menjadi faktor utama terjadinya kerugian apabila udang mengalami masalah 

(kematian) sebelum waktu panen tiba akibat cuaca maupun kelalaian petani 

tambak udang, karena apabila mengalami kegagalan panen maka kerugian 

sepenuhnya ditanggung oleh petani tambak udang.  

Pendapatan yang dihasilkan petani tambak udang yang bersifat Triwulan 

(3 bulan sekali) yang tidak menentu menjadikan para petani tambak udang 

sangat sulit dalam merencanakan penggunaan penghasilan pekerjaan yang 

sudah didapat. Keadaan demikian mendorong para petani segera 

membelanjakan dan melunasi hutang-hutangnya ditempat mereka mengambil 

sembako dan kebutuhan sehari hari, serta para petani tambak udang 

berharapkan bisa menabung sedikit demi sedikit untung keperluan jangka 

panjang. Meskipun demikian para petani tambak udang sangat bersyukur 

dengan hasil yang didapatkan walaupun tidak menentu. Sesuai dengan ajaran 

agama Islam bahwa sebagai umat-Nya harus mensyukuri rizki yang didapat 

baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. 

Petani tambak udang dan pemilik modal dalam melakukan distribusi 

pendapatan dalam melakukan kerjasama budidaya udang dengan membagi 

hasil penjualan udang sudah sesuai dengan beberapa prinsip distribusi 

pendapatan dalam ekonomi Islam, yaitu : 

1. Larangan Riba dan Gharar 

 

Riba dalam Al-Qur‟an digunakan dengan bermacam-macam arti seperti 

tumbuh, tambah, menyuburkan,mengembangkan, serta menjadi besar dan 

banyak. Menurut etimologi, riba artinya bertambah dan tubuh sedangkan 

secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari 

salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli. Dilarangnya 

riba juga merupakan salah satu permasalahan penting dalam ekonomi 

Islam. Karena dalam Al-Qur‟an sudah dijelaskan bahwa riba dilarang 

begitu pula dengan gharar dalam Islam yang diartikan sebagai 

ketidakpastian. Dalam transaksi, Islam melarang seseorang melakukan 

transaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui, karena kedua 

belah pihak tidak tau pasti apa yang mereka transaksikan. Dalam gharar 

cenderung bersifat perjudian dan didalamnya berlaku zero sum zero 

(keuntungan satu pihak yang diperoleh degan cara merugikan pihak lain). 

Padahal dalam ajaran agama Islam aktivitas ekonomi yang diperbolehkan 
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yaitu dengan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lainnya 

dan bukan mencari keuntungan diatas kerugian orang lain. 

Dari ketiga sistem pembagian hasil yang dilakukan pemilik modal 

didalamnya tidaklah mengandung riba dan gharar karena dalam 

peminjaman modal yang diberikan kepada petani tambak udang walaupun 

bukan berupa tunai, saat pengembaliannya tidak menggunakan bunga 

didalamnya. Kerjasama ini juga tidak mengandung gharar, karena dalam 

kerjasama yang dilakukan antara petani tambak udang dan pemilik modal 

ini tidak memberlakukan zero sum zero (keuntungan satu pihak yang 

diperoleh degan cara merugikan pihak lain). Dalam ekonomi Islam 

memperbolehkan melakukan kerjasama yang bersih dari riba dan gharar 

dalam keuntungan dan kerugian.  

 

2. Keadilan Dalam Distribusi 

 

Berdasarkan makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam 

distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada 

salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga 

menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari 

dalam ekonomi Islam.
119

 

Kerjasama yang dilakukan dalam persentase keuntungan dan kerugian 

haruslah sesuai dengan kesepakatan, oleh sebab itu kejujuran dalam 

pengelolaan serta keadilan dalam pembagian hasil menjadi syarat mutlak 

dalam kerjasama (syirkah). Dalam distribusi pendapatan yang dihasilkan 

dalam budidaya udang walaupun pada saat mengalami kegagalan dan 

kerugian tersebut secara keseluruhan ditanggung oleh petani tambak 

udang yang menyebabkan memperkecil keuntungan yang didapatkan 

petani tambak udang. Dari semua sistem yang digunakan petani tambak 

udang apabila mengalami kerugian yang ditanggung oleh petani tambak 

udang sebenarnya tidak masuk dalam kategori adil, karena hal tersebut 

semakin memperkecil pendapatan yang diterima petani tambak udang, 

kecuali yang menggunakan sistem perbandingan 50:50, karena untuk 

modalnya sendiri petani tambak udang juga ikut berkontribusi dalam 

pengeluaran modal. Namun disisi lain,  hal tersebut tidak menjadi masalah 

bagi petani tambak udang karena sudah menjadi keputusan secara bersama 

tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Petani tambak udang akan 

mendapatkan keuntungan yang besar apabila keberhasilan dalam budidaya 

udang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pembagian hasil saat 

mendapatkan  keuntungan dalam budidaya udang dibagi secara adil sesuai 
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dengan sistem pembagian hasil yang digunakan petani tambak udang dan 

pemilik modal yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera. Berdasarkan 

makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi 

pendapatan merupakan kondisi dimana tidak memihak pada salah satu 

atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan 

yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.  Distribusi pendapatan 

dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki 

oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima, dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada 

dalam Islam. Islam menegaskan bahwa umatnya dilarang untuk 

memperoleh harta dengan melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.
120

 

Jadi dalam distribusi pendapatan yang digunakan petani tambak udang dan 

pemilik modal yang ada di Desa Bumi Dipasena Sejahtera ini dalam pembagian 

hasil kerjasamanya sudah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, salah 

satunya yaitu kejujuran dan juga keadilan serta tidak mengandung riba dan 

gharar walaupun ada keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dan masih 

bersifat wajar dalam melakukan suatu bisnis.  

Dalam melakukan suatu kerjasama (syirkah) dalam suatu usaha 

diperlukannya kejujuran dan juga keadilan. Kejujuran dapat mengikis rasa 

curiga terhadap salah satu pihak saat melakukan kerjasama, sehingga kerjasama 

yang dilakukan anatara kedua belah pihak dapat berjalan dengan jangka waktu 

yang panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Islam menjunjung 

tinggi nilai suatu kejujuran dan juga keadilan dalam aspek kehidupan, termasuk 

ketika melakukan kerjasama dalam bisnis. Islam sangat mengecam adaya 

kedzaliman, sebab kedzaliman dapat menciptakan kecurangan. Dengan adanya 

kejujuran makan keadilan dapat diwujudkan. Nilai dari keadilan dan kejujuran 

dalam kerjasama dapat membawa rahmat, ketengan, ketentraman hidup, dan 

kesejahteraan serta keuntungan yang didapatkan akan menjadi berkah bagi 

kehidupan manusia. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan petani tambak udang 

dan pemilik modal tidak terdapat kecurangan atau ketidakadilan dalam bekerja 

maupun dalam pembagian hasil. Para petani tambak udang saling jujur dalam 

melakukan budidaya udang dan saling terbuka dengan pemilik modal. Begitu 

juga dengan pemilik modal dalam pembagian keuntungan sudah sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat dengan petani tambak udang.  

Dari hasil penelitian kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan 

pemilik modal di Desa Bumi Dipasena Sejahtera ini sangatlah membantu bagi 

para petani tambak udang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pendapatan yang didapat selama 

budidaya udang tidaklah menentu. Dari semua sistem yang digunakan pemilik 

modal petani tambak udang bisa mengalami peningkatan pendapatan tiap 

periode panennya apabila dalam beberapa bulan setiap periodenya budidaya 

udang selalu mendapatkan hasil panen yang bagus, sehinggga keuntungannya 

yang didapat juga semakin meningkat secara signifikan. Namun sebaliknyya 

apabila mengalami kerugian atau gagal panen hal tersebut bisa memperkecil 

pendapatan yang didapat petani tambak udang. Dari tiga sistem yang digunakan 

dalam melakukan kerjasama pendapatan yang paling besar didapat petani 

tambak udang yaitu menggunakan sistem perbandingan 50:50, karena dalam 

sistem ini modal dan juga keuntungan dibagi dua dan apabila mengalami 

kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani tamabak udang melainkan 

ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan petani tambak udang menanggung 

kerugian tenaga dan juga lahan tambak yang digunakan budidaya udang. 

Kerjasama yang dilakukan juga menjadikan pemilik modal dan petani tambak 

udang mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan berprinsip jujur, adil, 

terbuka,tekun,dan bekerja keras serta selalu berdo‟a kepada Allah SWT agar 

diberikan kemudahan dan kelancaran dalam usaha budidaya udang tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dari 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kerjasama yang dilakukan menggunakan perjanjian secara lisan. 

2. Modal ditanggung pemilik modal dan petani tambak udang yang 

menyediakan lahan untuk budidaya udang. Modal yang diberikan berupa 

barang produksi, seperti bibit udang, pakan udang, obat-obatan, dan solar. 

3. Kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan petani tambak udang 

memiliki tiga sistem dalam pembagian hasil, pertama menggunakan 

perbandingan 70:30 atau 50:50, kedua pengambilan keuntungan dari 

barang produksi, dan ketiga pengambilan keuntungan dengan 3 point 

(Rp3.000/kg) 

4. Dari semua sistem pembagian hasil yang digunakan pemilik modal yaitu 

menggunakan salah satu kerjasama musyarakah yaitu musyarakah al-„inan.  

Namun dalam tiga sistem ini apabila mengalami kerugian maka 

sepenuhnya ditanggung petani tambak udang. Hal ini tidak sesuai dengan 

musyarakah al-„inan bahwasannya kerugian ditanggung secara bersama 

sesuai dengan porsi masing-masing pihak dalam kontribusi modal. 

5. Kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan beberapa prinsip distribusi 

pendapatan, yaitu pertama tidak mengandung riba dan gharar , dan kedua 

dalam penanggungan kerugian seluruhnya ditanggung petani tambak udang 

tidak termasuk dalam prinsip distribusi pendapatan yaitu keadilan , kecuali 

yang menggunakan perbandingan 50:50. Namun disisi lain hal tersebut 

sudah menjadi kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan diantara 

keduanya. 

6. Pendapatan yang didapat petani tambak udang semakin meningkat apabila 

dalam kurun waktu beberapa bulan untuk beberapa kali periode panen dan 

tidak mengalami kegagalan panen, sebaliknya apabila mengalami 

kegagalan panen terus menerus maka pendapatan yang didapat semakin 

berkurang serta modal yang digunakan juga berpengaruh dalam 

pendapatan. Semakin besar modal yang dikeluarkan maka semakin besar 

pendapatan yang didapat begitupun sebaliknya, apabila modal yang 

dikeluarkan kecil maka pendapatan yang didapat semakin sedikit. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis 

berikan, antara lain : 
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1. Bagi Pemodal dan Petani Tambak Udang 

a. Dalam akad kerjasama antara petani tambak udang dan pemilik modal di 

Desa Bumi Dipasena Sejahtera sebaiknya dilakukan secara tertulis dan 

adanya saksi yang memadai utuk menghindari kesalahpahaman dan 

persengketaan dikemudian hari. 

b. Para petani tambak udang dan pemilik modal di Desa Bumi Dipasena 

Sejahtera sebaiknya selalu menjaga sikap keadilan dan kejujuran, serta 

kepercayaan yang telah diterapkan agar terhindar dari kecurangan dan 

ketidakadilan dalam bekerjasama. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan 

dengan objek dan sudut pandang yang lebih komplek sehingga dapat 

memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya tentang 

bagi hasil. 
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