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ABSTRAK 

 

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun 

juga yang di adakan antara pemilik pada suatu pihak yang disebut 

penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan 

oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas 

tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. 

Pendapatan masyarakat di desa  negara batin merupakan mayoritas 

masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan banyak 

masyarakat yang menggarap sawah yang bukan milik pribadi demi 

mencukupi kebutuhan keluarga dan menjadi sumber pendapatan 

utama bagi masyarakat. Pendapatan masyarakat sendiri berasal dari 

kerja sama dalam menggarap sawah yang pendapatan dari hasil panen 

sawah dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan 

mekanisme dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal 

dan pekerja terhadap pendapatan masyarakat di desa Negara Batin 

Kecamatan  Jabung Kabupaten Lampung Timur?Dan Bagaimana 

sistem bagi hasil tersebut dalam perspektif ekonomi Islam? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

mekanisme dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal 

dan pekerja terhadap pendapatan masyarakat di desa Negara Batin 

Kecamatan  Jabung Kabupaten Lampung Timur?dan untuk 

mengetahui sistem bagi hasil tersebut dalam perspektif ekonomi 

Islam?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

bersikaf deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data 

sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data yang dikumpkan 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa hasil panen dan 

penjualan hasil panen yang diperoleh petani di Desa Negara batin 

dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadappenghasilan 

yang mereka terima selama ini, dan sangat berperan dalampendepatan 

msyarakat Desa Negara Batin, hasil panen tersebut memberikan 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai 

petanipenggarap. Dan berdasarkan dari hasil penelitianbahwa 

meskipun sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan olehmasyarakat 

desa Negara Batin. bermacam-macam tapi sistem ini sama 

dengansistem mukhabarah yaitu sistem bagi hasil yang di ajurkan 

agama Islam. Meskipunsistem bagi hasilyang diajurkan agama Islam 

tidak persis sama dengan yangdilakukan,dari segi manfaat yang 

tujuan yang ingin dicapai bersama,sistem bagi hasilyang dilakukan 
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masyarakat desa Negara Batin namun jika dilihat dari cara-cara 

yangdilakukan masyarakat desa Negara Batin sesuai dengan sistem 

bagi hasil yang dianjurkan agama islam .Namun yang perlu diketahui 

adalah bentuksistem bagi hasil yang ada sangat terguntung dari 

kesepakatan itulah bentuksistem bagi hasil yang akan dilaksanakan 

kedua belah pihak.  
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ABSTRACT 

 

Production sharing agreement is an agreement with whatever 

name is entered into between the owner on a party called the 

cultivator, based on the agreement where the cultivator is allowed 

by the owner to carry out an agricultural business on the owner's 

land, with the distribution between the two parties. The income of 

the people in Negara Dalam village is that the majority of the people 

earn a living as farmers and many people work on fields that are not 

privately owned to meet the needs of their families and become the 

main source of income for the community. The community's income 

itself comes from cooperation in cultivating rice fields where 

income from rice harvests is divided according to the agreement at 

the beginning. So the formulation of the problem in this research is 

how is the implementation of the mechanism in the implementation 

of the profit sharing system between the owners of capital and 

workers on the income of the community in Negara Batin village, 

Jabung sub-district, East Lampung district? And how is the profit-

sharing system in the perspective of Islamic economics? 

 The purpose of this study is to determine the application of 

the mechanism in the implementation of the profit-sharing system 

between the owners of capital and workers on the income of the 

community in Negara Batin village, Jabung district, East Lampung 

regency. and to know the profit-sharing system in the perspective of 

Islamic economics?. The method used in this research is descriptive 

qualitative. The data sources used are primary data and secondary 

data. The data collection techniques used interviews, observation 

and documentation. And the collected data were analyzed using 

qualitative descriptive analysis. 

Based on the results of the research that the harvest and sale of 

the harvest obtained by farmers in Negara Dalam Village can help 

or contribute to the income they have received so far, and play a 

very important role in the income of the people of Negara Batin 

Village, the harvest results provide welfare and prosperity for the 

community. who work as sharecroppers. And based on the results of 

the research that although the profit-sharing systems are carried out 

by the villagers of Negara Batin. There are various kinds, but this 

system is the same as the mukhabarah system, which is a profit-

sharing system that is recommended by Islam. Although the profit-

sharing system advocated by Islam is not exactly the same as what 

is done, in terms of the benefits that the goals to be achieved 

together, the profit-sharing system carried out by the Negara Batin 
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village community, but when viewed from the ways in which the 

Negara Batin village community is in accordance with the system 

profit sharing that is recommended by Islam. But what needs to be 

known is that the form of the existing profit sharing system is very 

dependent on the agreement, that is the form of the profit sharing 

system that will be implemented by both parties. 
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MOTTO 

 

َها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِاْلُعقُود  َيا أَيُّ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad-Akad 

itu”(Q.S. Al-Ma’idah Ayat 1) 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. PenegasanJudul 

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karena 

itu sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini 

guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud 

dan tujuan skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan 

mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul 

mengenai “Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil 

Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap 

Pendapatan Masyarakat Desa Negara Batin Perspektif 

Ekonomi Islam” (Studi pada Petani Padi Desa Negara Batin 

Kec. Jabung Kab. Lampung Timur) Adapun istilah dalam skripsi 

ini adalah Sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan 

untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok 

permasalahan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan.
1
 

2. Bagi Hasil (Musaqoh) adalah suatu akad dengan memberikan 

modal kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi 

diantara keduanya.
2
 

3. Pekerja adalah orang yang bekerja: Orang yang menerima 

upah atas hasil Kerjanya, Buruh, Karyawan.
3
 

4. Pendapatan Masyarakatadalah jumlah penghasilan yang di 

terima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu 

priode tertentu, baik harian, bulanan, maupun tahunan. 
4
 

5. Perspektifadalah suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan 

                                                             
1Ahmad iflah sholihin buku pintar ekonomi syariah Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2010 
2 Sohari Sahrani, Ru‟fah Abdullah, Fiqig Muamalah Untuk Mahasiswa, 

UIN/STAINS/PTAIS dan Umum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011,hlm,213 
3 Sri suketi adiwimarta. Hlm 488 
4 Isbandi rukminto adi, pemikiran-pemikiran dalam pembangunan 

kesejahteraan social, Fakultas Ekonomi Universitas  Indonesia, Jakarta, 2002, 

hlm.128 
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tertentu tentang bagaimana memahami fenomena untuk 

menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi yang di 

hadapi oleh manusia.
5
 

6. Ekonomi Islam adalah pengatahuan dan penerapan hukum 

syari‟ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas 

pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material 

dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan 

melakukannya sebagai kewajiban kepada allah dan 

masyarakat .
6
 

Dengan demikian yang dimaksud dengan perspektif 

ekonomi islam adalah suatu pandangan atau tinjauan aturan-

aturan ekonomi yang di bangun dengan dasar-dasar dengan 

siasat ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-

Sunnah sesuai dengan kondisi social masyarakat sekarang 

dan kapanpun.Berdasakan kata demi kata di atas dapat di 

pahami makna judul tersebut yaitu pelaksanaan perjanjian 

kerja sama bagi hasil antara dua pihak untuk bekerja sama 

saling berkaitan anta satu dan dengan yang lainnya yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan syarat-

syarat yang telah mereka sepakati bersama-sama tertuang 

dalam akad perjanjian yang telah disepakati pada awal 

sebelum dilaksanakan kerjasama.Karena akad tersebut 

merupakan akad perjanjian untuk bekerja sama dalam pola 

pola bagi hasil pemilik sawah dan pekerja, hal ini diwujudkan 

dalam penerapan pola bagi hasil pemilik sawah dan pekerja 

ditinjau dalam perspektif ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam 

hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang 

bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup 

bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau 

                                                             
5 LIPI problem komunikasi antara aparat polri dan pengunjuk rasa, 

Majalah KOMUNIKA, vol,10. 2 2007, hlm 95 
6Muhammad.metodologi penelitian pemikiran ekonomi islam, ekonosia, 

sleman Yogyakarta, 2004, 5 
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tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan oranglain disebut muamalah.
7
 

Mu‟amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang 

atau antarpihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka 

beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

hidup.
8
 Kegiatan muamalah tentunya dilakukan melalui akad.Akad 

merupakan pertalian antara ijab dan qabulmenurut ketentuan 

syara‟ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau pada 

redaksiyang lain keterkaitan antara pembicaraan salah 

seorangyang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara‟ 

pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.
9
 

Kerja sama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan 

muamalah yang didalamnya terdiri dari dua pihak ataul ebih untuk 

mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai 

koridor hokum Islam.
10

 Namun demikian, usaha manusia tidak 

selalu berhasil. Hal ini disebabka nketerbatasan itu seseorang perlu 

melakukan kerjasama dalam bidang petanian dengan orang 

lain.Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk 

mencari keuntungan antar kedua belah pihak juga untuk saling 

mempererat persaudaraan dan tolong menolong antar mereka, 

Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau 

bukti pertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak. 

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama 

apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang 

disebut penggarap,berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan 

usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara 

kedua belah pihak. Padi merupakan komoditi penting bagi 

                                                             
7AhmadAzharBasyir,Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta UII Pers, 

2000). 11 
8Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2014) 5 
9Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, 

(Jakarta:Kencana2012). 71 
10Shohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fiqih Sehari-Hari, 

(Jakarta:GemaInsani,2006), 
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masyarakat, ada berbagai macam manfaat padi bagi kehidupan 

manusia, seperti, sebagai bahan makanan pokok, bahan utama 

pebuatan tepung, pakan hewan hingga untuk kesehatan. Selain itu, 

mayoritas masyarakat bertani padi dapat menguntungkan 

perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik lahan 

pertanian dengan penggarap lahan pertanian dalam melakukan 

usahanya dengan landasan saling membutuhkan. 

Prinsip fiqih mu‟amalah mengharuskan kejelasan dalam 

melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian 

antara kedua belah pihak.Apabila terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran 

dan dosa bagi yang melakukannya.
11

 Keabsahan dalam akad 

kerjasama bagihasil adalah dalam firman Allah SWT.  

 

َسّمًّى ا اَِذا تََدايَْنتُْم تَِدْيٍه اِٰنْٓى اََجٍم مُّ ٌْْٓ ْنيَْكتُْة  ٰياَيُّيَا انَِّرْيَه ٰاَمنُ ًَ هُُۗ  ٌْ فَاْكتُثُ

ْنيُْمهِِم  ًَ ُ فَْهيَْكتُْةْۚ 
ََل يَأَْب َكاتٌِة اَْن يَّْكتَُة َكَما َعهََّموُ ّللّاٰ ًَ  تِاْنَعْدِلِۖ 

تَّْينَُكْم َكاتٌِةٌۢ

ََل يَْثَخْس ِمنْوُ َشْيـ ًّاُۗ فَاِْن َكاَن انَّرِ  ًَ َ َزتَّٗو 
ْنيَتَِّق ّللّاٰ ًَ ْي َعهَْيِو انَِّرْي َعهَْيِو اْنَحقُّ 

نِيُّٗو تِاْنَعْدلِ  ًَ ٌَ فَْهيُْمهِْم  ًْ ََل يَْستَِطْيُع اَْن يُِّممَّ ىُ ًْ َضِعيْفًّا اَ ُۗۗ اْنَحقُّ َسفِْييًّا اَ  

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. (Q.Sal-Baqarah(2):282)12 

Dan  surat diatas diturunkan pada periode madinah 

sehingga surat tersebut termasuk kelompo madaniyah. Dalam ayat 

282 dari surat Al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang panjang 

dalam Al-Qur‟an dan dikenal dengan nama ayat al-mudayanah 

yang artinya ayat hutang piutang. Selain itu dalam ayat tersebut 

menjelaskan transaksinya yang tidak diselesaikan secara tunai. 

Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika 

                                                             
11 RachmatSyafei,FiqhMuamalah,(Bandung:PustakaSetia, 2001), 185-186 
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan,2006),48 
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terjadi hutang piutang walau sedikit disertai dengan jumlah walau 

sedikit.
13

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT, 

memerintahkan pada hambanya di muka bumi yang melakukan 

kegiatan usaha kerja sama di antarakamu, hendaklah melakukan 

secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan agar terhindar dari 

hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama. Terdapat sebuah 

hadis yang menjelaskan mengenai kegiatan usaha ini, yaitu 

sebagai berikut: Dari Ibnu „Umar Radhiyallahu 'anhuma: 

 

ًْ َشْزعٍ  َسهََّم َعاَمَم أَْىَم َخْيثََس َعهَى َما يَْخُسُج ِمْنيَا ِمْه ثََمٍس أَ ًَ  .أَنَّ َزُسٌَل ّللاِ َصهَّى ّللاُ َعهَْيِو 

 

Artinya : “Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan 

di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-

buahan hasil garapan lahan tersebut. 

Dalam hokum adat latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil 

adalah, yaitu: 

1. Bagi Pemilik Tanah 

a. Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan 

untuk mengerjakan tanah sendiri.  

b. Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan 

memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan 

tanahnya. 

2. Bagi Penggarap/Pemaro 

a. Belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak 

mempunyai pekerjaan tetap. 

b. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas 

luasnya,tanah sendiri tidak cukup. 

c. Keinginan untuk menambahkan hasil garapan.
14

 

Ekonomi islam sangat menuntun agar terlaksananya 

aktivitas produksi dan pengembangannya, baik dari segi kualitas 

                                                             
13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 1. (jakarta: Lentera Hati,2002). 

602 
14Hilman Hadi kusuma, Hukum Perjanjian Adat,(Bandung:Alumni, 1979), 

154 
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maupun segi kuantitas. Ekonomi islam tidak rela komuditi dan 

tenaga islam terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua 

tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, dan 

memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

sebagian besar masyarakat  di indonesia bekerja dibidang 

pertanian, salah satunya pertanian padi. 

Islam mempunyai solusi memaafkan lahan pertanian dengan 

sistem yang lebih menunjukkan dengan nilai-nilai keadilan bagi 

kedua belah pihak, yakni dengan cara kerja sama bagi hasil 

dengan menggunakan sistem muzara’ah, mukhabarah dan 

musaqoh yang merupakan contoh kerjasama di bidang  pertanian 

islam.     

Kelurahan Desa Negara Batin merupakan salah satu desa 

yang terletak di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur 

mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi. Sektor 

pertanian padi di Desa Negara Batin merupakan salah ujung 

tombak dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder 

mayoritas masyarakat Desa Negara batin. Adapun permasalahan 

yang terjadi pada perjanjian bagi hasil Desa Negara Batin Kec 

Jabung Lampung timur dari hasil Pra survey yang dilakukan di 

Desa Negara Batin Kec Jabung Lampung timur dengan Jumlah 

penduduk Desa Negara Batin pada Tahun 2020 berjumlah 3984 

jiwa. Mayoritas penduduk Desa Negara Batin bermata pencaharian 

dengan bertani, seperti sawah, lada , dan kopi, baik baik dikelola 

sendiri maupun dipercayakan kerja samabagi hasil keuntung yang 

diperoleh atau yang biasa dikenal dengan sebutanbagi hasil. Hal 

ini dilakukan sebagian besar masyarakat setempat. Bentuk akad 

yang dilakukan kedua belah pihak berupa akad lisan hal ini sudah 

menjadi kebiasaan. Dan biasanya untuk pembatasan waktu yang 

tidak ditentukan dalam akad tergantung pengelola akan berapa 

lama pengelola mengelola Sawah tersebut.  

Berdasarkan survey yang dilakukan pada penggarap dan 

pengelola sawah yang ada di Desa Negara Batin. Berdasarkan 

wawancara kepada masyarakat pemilik Sawah bahwa mereka 

menyerahkan sepenuhnya Sawah kepada pemaro sawah dan modal 

yang dikeluarkan dalam pengelolaan pertanian ini ditanggung oleh 

pemilik lahan dan meknisme sistem pembagian hasil pertanian 
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tersebut di bagi dua antara pemilik sawah dan pemaro. Bentuk 

akad yang dilakukan oleh penggarap dan pengelola adalah lisan 

bukan tertulis.
15

 

Masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil tersebut  

menuturkan Pelaksanaan perjanjian bagi hasil inidilakukan atas 

dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik lahan untuk 

mengelola sendiri.
16

 Pada umumnya Pelaksanaan bagi hasil dari 

perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Negara Batin 

Kecamatan jabung inidisebut dengan istilah “maro”. Maro adalah 

pembagian hasil setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk 

penggarap dari hasil apa yang diperjanjikan.
17

 Apakah dengan 

melakukan sistem bagi hasil pertanian tersebut dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat karna mengingat banyaknya 

masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil sawah. 

Tabel 1.1 : daftar petani penggarap dan pemilik modal 

yang melakukan bagi hasil 

No 
Nama petani 

penggarap 

Nama petani 

pemilik modal 

Luas 

lahan 

Hasil panen 

rata-rata 

Hasil panen 

penggarap 

1. Parji Biki 3,8 

are 

34 karung 60% 

2. mursiyah  Hemi 4 are 36 karung 60% 

3. Warti Eti 4 are 36 karung 60% 

4. Waluyo Tarso 4 are 35 karung 60% 

5. Jamin Samani 3,8 

are 

35 karung 60% 

6. Yantp Barindi 3,8 

are 

36 karung 60% 

7. Jiman Sumitro 4 are 35 karung 60% 

8.  Wahid suryanto 4 are 36 karung 60 % 

Sumber : wawancara kepada masyarakat 

                                                             
15Umar , Pemilik Kebun Kopi di Desa Negara Batin, Wawancara, 

dalampra-survey, pada tanggal Sabtu 30 Juni 2020 
16Yasin,Penggarap sawah Desa Negara Batin ,Wawancaradalampra-survey, 

pada tanggal Sabtu30Juni2020 
17Hilman Hadi kusuma ,Hukum Perjanjian Adat, (Bandung :Alumni, 1979). 

30 
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Pendapatan masyarakat di desa negara batin merupakan 

mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan 

banyak masyarakat yang menggarap sawah yang bukan milik 

pribadi demi mencukupi kebutuhan keluarga dan menjadi sumber 

pendapatan utama bagi masyarakat. Pendapatan masyarakat 

sendiri berasal dari kerja sama dalam menggarap sawah yang 

pendapatan dari hasil panen sawah dibagi sesuai dengan 

kesepakatan di awal. Dimana dalam mekanisme sistem bagi hasil 

dilakukan kesepakatan di awal sebelum proses penggarapan 

sawah. Tetapi dalam pembagian hasil setelah panen adanya 

kecurangan dalam pembagian. Adanya permasalahan dalam 

pembagian hasil padi, selain itu dari penggarap lahan pertanian 

mengeluhkan tentang sikap pemilik lahan yang kurang 

bertoleransi terhadap penggarap maka kala penggarap mengalami 

gagal panen sementara bagi hasil bersifat baku sesuai perjanjian 

sehingga penggarap mengalami kerugian. Hal ini menggambarkan 

adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan 

minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang 

berlaku, Apakah dengan melakukan sistem bagi hasil pertanian 

tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karna 

mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan sistem bagi 

hasil sawah.  

berdasarkan dari penelitian terdahulu yang memfokuskan 

terhadap pembagian muzaraah, terdapat perbedaan pada focus 

penelitian maka terdapat perbedaan arah dan tujuan dan lokasi 

yang berbeda. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada 

praktekbagi hasil anatara pemilik dan penggarap pada lahan 

pertanian perspektip hokum ekonomi syariah dan terletak di lokasi 

desa negara batin. 

Berdasarkan hal ini,penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap kegiatan kerjasama dan sistem bagi 

hasil yang dilakukanoleh masyarakat Desa Negara Batin 

kecamatan Jabung KabupatenLampung Timur Penulis merasa 

permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu 

pelaksanaan kerjasama menjadi lebih efektif dan sesuai 

denganprinsip ekonomi Islam. Atas dasar permasalahan yang telah 

dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul “Analisis 
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Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik 

Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa 

Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada Petani 

Padi Desa Negara Batin Kec. Jabung,Kab Lampung Timur) 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk memperjelas ruang lingkup masala yang akan di 

bahas agar penelitian dapat dilaksanakan secara focus, tidak 

menyimpang dan mengembang dari tujuan semula yang di 

rencanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan data dan 

informasi yang diperlikan, maka penulis menetapkan batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Objek dalam penelitian iniadalah penerapan pola kerja sama 

perkebunan sawah antara pemilik sawah dan penggarap di desa 

Negara Batin 

2. Sabjek dalam penelitian ini adalah pemilik sawah dan 

penggarap sawah atau pelaku pola bagi hasil yang saat ini 

berjumlah 85 orang. 

 

D. FokusPenelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan 

dibahas dan agar penelitian dapat dilaksankan secara fokus, tidak 

menyimpang dan mengembang dari tujuan semula yang 

direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan datadan 

informasi yang diperlukan, Agar penelitian ini lebih terarah dan 

tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penelitian 

ini hanya berkisar tentang pelaksanaan Sistem Pembagian Hasil 

antara Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan Pertanian Padi di Desa 

Negara Batin, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur Menurut 

Prespektif Ekonomi Islam. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka 

yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah : 

1. Bagaimana penerapan mekanisme dalam pelaksanaan sistem 
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bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja terhadap 

pendapatan masyarakat di desa Negara Batin Kecamatan  

Jabung Kabupaten Lampung Timur? 

2. Bagaimana sistem bagi hasil tersebut dalam perspektif ekonomi 

Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sistem 

pembagian hasil antara penggarap dan pemilik lahan pertanian 

padi dikalangan masyarakat desa Negara batin kecamatan 

jabung kabupaten lampung timur. 

2. Untuk mengatahui tinjauan ekonomi islam terhadap 

pelaksanaan sistem pembagian hasil antara pekerja dan pemilik 

lahan pertanian padi didesa Negara batin kecamatan jabung 

kabupaten lampung timur. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian bagi masyarakat  desa Negara Batin 

kecamatan Jabung Lampung timur, Hasil yang akan diperoleh 

melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagian bahan informasi 

dan panduan singkat untuk dapat memperbaiki sistem 

pengelolaan kerja sama dalam masyarakat, serta dapat menjadi 

tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau 

tidaknya sistem pembagian hasil antara penggarap dan pemilik 

lahan pertanian padi yang selama ini berlaku didalam 

masyarakat negara batin. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi 

hasil antar pemilik modal dan pekerja di Desa Negara Batin kec 

jabung lampung timur. 

3. Bagi petani  

Penelitian ini diharapkan menambah pengatahuan dan 

informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut 

konsep Syariah sehingga dapat mengembangkan sistem 

pertanian di masyarakat menjadi lebih baik. 

4. Bagi masyarakat luas 
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Penelitian ini dapat menambahkan wawasan secara umum 

mengenai perjanjian kerja sama dibidang pertanian dan sistem 

bagi hasil pertanian yang baik menurut konsep syariah. 

5. Bagi pembaca  

Penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang sektor 

pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil yang baik sesuai 

konsep Ekonomi Islam Terhadap pelaksanaan sistem Bagi 

Hasil antara pemilik modal dan Penggarap Di desa Negara 

batin kec Jabung Lampung Timur. 

 

H. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun 

pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang 

berkaitan dengan penelitian maka diperlukan penelitian-penelitian 

sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian 

ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat 

tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian karya Muh. Ashar Arman, mahasiswa Program Studi 

Syari‟ahdan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul 

“Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. 

Pallangga Menurut Hukum Islam”. Berdasarkan Hasil 

penelitian diketahui bahwa pemilik tanah mendapatkan satu 

bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat 

bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal 

yang dibutuhkan dalam pengelolahan tersebut. Dengan 

demikian bagi hasil persawahan sebagaimana yang telah 

dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori adalah dibolehkan 

oleh syara‟ karena telah dikenal dalam ajaranIslam dengan 

istilah Muzara‟ah serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah 

SAW,dan parasahabat-sahabatnya.
18

 Persamaan penelitian 

relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini 

yaitu sama-sama membahas  tentang bagi hasil menurut hokum 

Islam. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda.Objek yang 

                                                             
18Muh. Ashar Arman, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa 

Jalubori Kec.Pallangga Menurut Hukum Islam”, dalam http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/4785/, diakses padatanggal15September2018 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/
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diteliti penelitian relevan di atas pada penggarapan sawah 

sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun 

kopi. 

2. Penelitian karya Kartina, mahasiswa program studi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan 

judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan 

Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan 

Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa” 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa systembagi hasil 

yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini 

memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui 

adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari 

kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan 

dilaksanakan kedua belah pihak,dan sistem bagi hasil yang 

dilakukan sesuai dengan yang diajurkan oleh syariat Islam. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah 

kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, 

namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain 

yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerja sama dengan 

petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik 

lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada 

petani yang telah bekerja sama dengannya, danmemberikan 

sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para 

petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat 

melaksanakan Tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan 

disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah 

disepakati kepada pemiliklahan.
19

 Persamaan penelitian relevan 

di atas dengan penelitian yang akanpeneliti lakukan ini yaitu 

sama-sama membahas tentang bagi hasil. Akantetapi objek dan 

fosku penelitian yang diteliti berbeda. Objek yang ditelitipada 

penelitian relevan di atas pada pengelolaan lahan. Sedangkan 

yangmenjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. 

Sedangkan focuspenelitian relevan di atas adalah peranan bagi 

                                                             
19Kartina,“Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarapdan 

PemilikLahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Didesa Bone 
Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa”,dalam http:// repositori.uin-alauddin.ac.d 1438/ 

diakses pada tanggal 15 september 2018 
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hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yakni praktik bagi 

hasilnya ditinjau menurut hokume  konomi syariah. 

3. Penelitian karya Luvi Rahmadani, mahasiswa fakultas Syariah 

dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh,dengan judul “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil 

Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perspektif Akad 

Mukhabarah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

menurut adat setempat, proses pengelolaan kebuntebu 

dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik lahan hanya 

menyerahkan lahan saja kepada pengelola kebun karena 

pemilik lahan bertempat tinggaldi luar Desa tempat letak 

lahannya dan perjanjian bagi hasil dilakukan pengelolalahan 

menyediakan modal sementara pemilik lahanhanya 

menyerahkan lahan saja untuk ditanami. Dalam perjanjian bagi 

hasil yang dilakukan kedua belah pihak, pemilik lahan 

berkewajiban menyerahkan lahan kepada pengelola kebun dan 

pemilik lahan berhak menerima keuntungan yang diperoleh 

dari hasil panen tebu, sedangkan pengelola kebun berkewajiban 

memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila 

pengelolaan kebun tebu yang dilakukannya menghasilkan 

keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika 

tanamannya belum layak dipanen. Aplikasi akad mukharabah 

yang dilakukan di Desa Blang Mancung dalam perjanjian bagi 

hasil pada pengelolaan kebun tebu sebagian sudah sesuai 

dengan akad mukhabarah dalam pelaksanaannya dan sebagian 

lagi tidak sesuai dengan akad mukhābarah dalam 

pelaksanaannya, adapun yang tidak sesuai dengan akad 

mukhābarah yaitu dari segi jangka waktu perjanjian, 

berakhirnya perjanjian,d an bentuk bagi hasil.
20

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas 

tentang bagi hasil. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. 

Objek yang diteliti pada penelitia keuntungan yang diperoleh 

                                                             
20LuviRahmadani,“Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan 

Kebun Tebu Dalam Perseptif Akad Mukhabarah”, dalamhttps://repository.ar-

raniry.ac.id/1113/,diaksespada tanggal 15 september 2018 
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dari hasil panen tebu, sedangkan pengelola kebun berkewajiban 

memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila 

pengelolaan kebun tebu yang dilakukannya menghasilkan 

keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika 

tanamannya belum layak dipanen. Aplikasi akad mukhābarah 

yang dilakukan di Desa Blang Mancung dalam perjanjian bagi 

hasil pada pengelolaan kebun tebu sebagian sudah sesuai 

dengan akad mukhābarah dalam pelaksanaannya dan sebagian 

lagi tidak sesuai dengan akad mukhābarah dalam 

pelaksanaannya, adapun yang tidak sesuai dengan  akad  

mukhābarah  yaitu dari segi jangka waktu perjanjian, 

berakhirnya perjanjian,dan bentuk bagi hasil.elevan di atas 

pada pengelolaan kebun tebu.  

Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini 

adalah kebun kopi. Selain itu, tinjauannya pun berbeda. Pada 

penelitian relevan diatas ditinjau menurut akad mukhabarah, 

sedangkan pada penelitian ini ditinjau menurut hokum ekonomi 

syariah. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut di atas 

Muh Ashar Arman hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab 

kerjasama bagi hasil penggarapan sawah. Begitu pula Dengan 

kartina berfokus pada penyebab utama pelaksanaan kerjasama 

bagi hasil dalam pemanfaatan lahan.Sedangkan Luvi 

Rahmadani lebih fokus pada pelaksanaan kerjasama bagihasil 

dengan akad mudharabah. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan 

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumya, berdasarkan perbedaan pada focus penelitian maka 

terdapat perbedaan arah dan tujuan. Dimana penelitian ini lebih 

memfokuskan pada praktekbagi hasil anatara pemilik dan 

penggarap pada lahan pertanian perspektip hokum ekonomi 

syariah. 

 

I. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Yaitu 

penelitian terjun langsung dengan menggunakan suatu 

kajiandata-data yang dikumpulkan dilapangan dengan cara dan 

melakukan wawancara, dan mempelajari berbagai bahan yang 
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ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab hadis dan al-Qur‟an 

serta informasi lainnyayang berkaitan dengan objek penelitian 

penulis. Adapun lokasi penelitian yaitu lahan pertanian padi 

yang terletak dikelurahan Desa Negara Batin Kecamatan 

Jabung Lampung Timur. Alasan penulis memilih lokasi ini 

adalah karena letaknya yang strategis dekat dengan area 

perkantoran, berada hampir disepanjang jalan provinsi dan 

dekat dengan pemukiman warga khususnya, Pemilik lahan dan 

Penggarap lahan pertanian. Adanya permasalahan dalam 

pembagian hasil padi yaitu tidak adanya kejujuran oleh 

penggarap mengenai hasil padi yang diperoleh setelah panen 

usai, selain itu dari penggarap lahan pertanian mengeluhkan 

tentang sikap pemilik lahan yang kurang bertoleransi terhadap 

penggarap maka kala penggarap mengalami gagal panen 

sementara bagi hasil bersifat baku sesuai perjanjian sehingga 

penggarap mengalami kerugian. Hal ini menggambarkan 

adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan 

minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang 

berlaku, sehingga mereka melakukan kerjasama bagihasil 

pertanian ini dengan berdasarkan system yang turun-temurun 

dari pendahulu-pendahulunya atau disebut juga adat kebiasaan 

setempat. Sedangkan pendapatan masyarakat sendiri mayoritas 

berasal dari hasil menggarap sawah yang sistem pembagiannya 

di bagi dua.  

2. Subjek Dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik lahan dan 

Penggarap lahan pertanian. Sedangkan objek dari penelitian ini 

adalah system pembagian hasil antara Penggarap dan Pemilik 

lahan pertanian padi dikelurahan Desa Negara Batin Kec 

Jabung Lampung Timur. populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri darisubjek atau objek yang menjadi kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi 
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yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkanoleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
21

 Pada 

penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku bagi hasil 

di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Lampung Timur 

yaitu pemilik kebun dan pekerja. 

Tabel 1.2 

Jumlah Populasi Penelitian 

Petani Jumlah pelaku kerja sama  

Petani pemilikSawah 15 

Petani Pekerja Sawah  15 

Jumlah 30 

Sumber: Hasil wawancara dengan kepala desa Negara 

batin 

b. Sample 

Sampel adalah bagian dari Jumlah dan Karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
22

Dalam 

hal menentukan sampel ini, peneliti menggunkan tekhnik 

Purposive Sample. Purposive Sample yaitu pemilihan 

sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut erat 

dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Penulis hanya mengambil beberapa 

masyarakat , grup atau cluster dalam populasi, yang akan 

diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan.
23

 Penelitian ini 

hanya mengambil sampel dengan melakukan wawancara 

langsung dengan 8 petani pemilik sawah dan 8 petani 

                                                             
21Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D),penerbitAlfabeta,Bandung,2012,hlm.117 
22Sugiyono,”Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 148 
23Ibid, 179 
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pekerja sawah, kepala desa, dan perangkat desa karna 

dipandang mempunyai sangkut paut dalam permasalahan 

sistem bagi hasil sawah terhadap pendapatan masyarakat . 

dan peneliti mengambil penelitian dari tahun 2019-2020 

karna dalam tahun tersebut banyak dari masyarakat yang 

melakukan sistem pemaro sawah dan hasil dalam 

penggarapan sawah pun menurun.  

4. Sumber Data  

a. Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang 

memberikan data Iangsung dari tangan pertama.
24

Artinya 

dalam konteks peneIitian ini bahwa sumber data tersebut 

kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-

data penting.Sebagai rujukan utama dalam peneIitian ini 

adaIah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan maslIah yang diteliti. Data primer ialah 

data utamayang langsung diperoleh dari sumber utama 

berupa data tentang pendapatan masyarakat yang di dapat 

secara langsung dari wawancara kepada masyarakat dan 

data tentang kependudukan Dalam penelitin ini, wawancara 

langsung dengan kepala desa,  perangkat desa, masyarakat 

petani pemilik sawah dan petani  pekerja sawah. 

b. Data Sekunder  

Merupakan sekumpulan data yang akan menompang 

data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Sumber data sekunder ini berupa informasi yang diperoleh 

dari sumber informasi lainnya berupa sejarah, maupun luas 

wilayah yang menjadi pengolahan lahan bagi hasil pertania. 

hasil letak demografi wilayah pada objek yang menjadi 

lahan produktif dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan 

pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

didapatkan dari dokumen-dokumen pemerintahan desa negri 

batin dalam data monografi.  

  

                                                             
 24 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012),  80 



18 

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis 

menggunakan observasi, wawancara (Interview), dan 

dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

a. Observasi 

Observasi disini yaitu dengan mengadakan pengamatan 

langsung kepada objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal 

ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang 

sebenarnya dalam praktek kerjasama yang terjadi ditengah 

masyarakat desa Negara Batin Kecamatan Jabung 

Kabupaten Lampung Timur. 

b. Wawancara 

Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa orang 

narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan 

kerja sama tersebut,yaitu: 

1) Para pihak yang terkait didalam kerjasama 

pengelolalahan pertanian. 

2) Pejabat Kelurahan sebagai pihak yang mengetahui 

seluk beluk desa yang hendak diteliti; 

3) Tokoh Masyarakat/Agama.Yang ada dilingkungan 

Kelurahan Negara Batin untuk memperoleh keterangan 

mengenai praktek kerjasama pengelolaan lahan 

pertanian berdasarkan sistem adat dan 

membandingkannya dengan konsep dalam Islam. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumenter adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi 

penelitian.  Pada  intinya  metode  ini  adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis seperti  

peninggalan  tertulis,  arsip,  data,  gambar  dan lain-lainnya  

yangmemiliki  keterkaitan  dengan  hal yang  diteliti.  

Dengan  ini  bahan  dokumenter  menjadi peran yang sangat 

penting.
25

 Hasil dokumentasi tersebut adalah dengan 

                                                             
25Bungin,  Burhan. Penelitian  Kualitatif. ( Jakarta:  Kencana Prenada 

Media Grup2007). 124 
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dokumen data berupa teks tertulis.Gambar maupun foto 

yang dapat memberikan bentuk-bentuk data yang empirik. 

6. Tela‟ah Dokumen 

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik 

pengumpulandata dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baikdokumen tertulis, gambar, maupun 

elektronik. Teknik telaah dokumenini ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian. 

Dokumentasi yang penulis maksud adalah data tentang 

kependudukan maupun luas wilayah yang menjadi lahan 

produktif dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian. 

7. Teknis Dan Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini adalah penulis 

menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan data yang didapat 

dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang 

sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktek 

di lapangan dengan teori dan kemudian akan penulis analisis 

untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian. 

 

J. Kerangka Berfikir 

Kecamatan jabung merupakan salah satu kecamatan yang terletak 

di kabupaten lampung timur provinsi lampung kecamatan jabung 

terdiri dari lima kelurahan yaitu Negara batin, Negara saka, , 

jabung, danau induk, adirejo. Dengan luwas wilayah 2,293 per km. 

sawah yang produktif ada sebagian di antaranya dikelola dengan 

sistem bagi hasil antara pemilik sawah, dan penggarap sawah. 

Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah, dan penggarap sawah 

kecamatan jabung akan di analisis terkait alasan pemilihan skema 

bagi hasil, dianalisis kesesuaiannya terhadap hukum islam, dan di 

analisis hambatan terhadap pelaksanaan hukum islam. 
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K. Sistematika Pembahasan 

DaIam membahas skripsi ini penuIis membagi ke daIam Iima 

bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Maka dari itu penuIis 

menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHUIUAN 

DaIam bab ini penuIis akan menguraikan terkait 

penegasan juduI, Iatar beIakang masaIah, fokus 

peneIitian, identifikasi dan batasan masaIah, rumusan 

masaIah, tujuan peneIitian, manfaat peneIitian, 

peneIitian terdahuIu yang reIevan, metodoIogi 

peneIitian dan sistematika pembahasan. 

Penggarap sawah di kecamatan 

jabung 

Pemilik sawah di kecamatan 

jabung  

Perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah 

Alasan pemilihan skema 

sawah 

Hak dan kewajiban 

pemilik 

Hak dan kewajiban 

penggarap 

Hukum islam dalam kerja sama 

pertanian sesuai/ tidak  

Pemilik sawah dikecamatan 

jabung 

Pemiliki sawah dikecamatan 

jabung 

Hambatan pelaksanaan hukum islam dalam 

kerjasama pertanian 
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 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari konsep bagi hasil,yaitu pengertian 

bagi hasil, jenis bagi hasil, dasar hukum dan 

perekonomian, motif perekonomian, perekonomian 

menurut pandangan islam dan prinsip ekonomi islam.   

BAB III  DESKRIPSI OBJEK PENEIITIAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum desa 

Negara Batin meliputi  monografi wilayah, kondisi 

sosial ekonomi, kondisi sosiai pendidikan, jumIah 

penduduk Serta akan menguraikan bagaimana sistem 

bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik 

lahan. 

BAB IV  ANAIISIS DATA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana 

analisis terhadap sistem bagi hasil bagi pendapatan 

masyarakat dan bagaimana pandangan menurut 

perspektif islam 

BAB V  PENUTUP 

  Bab ini meliputi saran dan rekomendasi. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Bagi Hasil 

1. Definisi Bagi Hasil 

Secara umum, bagi hasil didefenisikan sebagai bentuk 

kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan buruh 

tani padi yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi 

hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara 

universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, 

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 

penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan 

dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian 

yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari 

hasil panennya kepada pemilik tanah.
26

 

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

menyebabkan banyak petani yang inginbercocok tanam namun 

tidak memiliki lahan atau modal.Oleh karena itu,sebagai sarana 

atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani 

yangtidak memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah 

perjanjian antara pemiliklahan dengan petani 

penggarap.Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan olehpetani 

dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan 

perjanjianyang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan 

dan atas dasar salingpercaya kepada sesama anggota 

masyarakat.
27

 

Bagi hasil itu sendiri berasaldarihukum adat, 

yangbiasadisebut jugadenganhak menggarap yaitu Hak 

seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik 

orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 

kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan 

pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik 

dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil danagar terjamin 

                                                             
26Van Hoeve,Ensiklopedia Indonesia,(Jakarta:PT. IchtiarBaru,1980.354. 
27A.P.Parlindungan,Undang Undang Bagi Hasil diIndonesia, (Bandung 

:CV.Mandar Maju,1991). 2 
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pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap 

denganmenegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari 

penggarap maupun pemiliklahan. Selanjutnya dapat pula 

dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau 

badan hokum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan dibagi dua menurut imbangan yang disetujui 

bersama. 

Sedangkan menurut Soerojo Wirdjopoero mengatakan 

bahwa dasar dari pada transaksi bagi hasil adalah pemilik tanah 

ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan 

tanahnya tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan 

sendiri tanahnya. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik 

lahan dengan buruh tani padi pada dasarnya tergantung dari 

kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam 

hal pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan buruh tani 

padi biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum 

proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara 

jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil 

nantinya tidak terjadi kesalah pahaman,utamanya jika terjadi 

kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan 

antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan 

juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong 

diantara mereka. 

 

2. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil 

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari‟ah 

secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu 

Musyarakah, Mukhabarah, Muzara‟ah, dan Musaqah.Namun, 

pada penerapannya prinsip yang digunakanpada sistem bagi 

hasil,pada umunya menggunakan kontrak kerjasama 

padaakadMuzara‟ah dan Mukhabarah.Pengertian Muzara‟ah 

dan Mukhabarah, Kerja sama bagi hasil dalam usaha pertanian 

dalam hukum islam dinamakan muzara’ah dan Mukhabarah  

kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama  
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hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.
28

Menurut 

bahasa tharh al-zur’ah memiliki dua arti, yang pertama al-

muzara’ah yang berate  tharh al-zur’ah (melempar tanaman), 

maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama 

adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna yang 

hakiki.
29

 

Secara etimologis, Muzara‟ah berarti kerja sama dalam 

penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang 

dihasilkannya. Arti disini adalah pemberian tanah kepada orang 

yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan 

porsi yang dihasilkan, seperti :setengah, atau Seperempat 

sesuai dengan Kesepakatan antara kedua belah pihak.
30

Menurut 

istilah muzara’ah dan Mukhabarah  didefinisikan oleh para 

ulama seperti yang dikemukakan oleh Abdul ar-Rahman al-

Jaziri, Sebagai Berikut: 

a. Menurut Hanafiyah, muzara’ah ialah : “Akad untuk 

bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi” 

sedangkan Mukhabarah menurut syafi‟iyah ialah: “Akad 

Untuk Bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang 

keluar dari bumi” Definisi muzara’ah dan Mukhabarah 

menurut ulama Hanafiyah hampir tdak bisa dibedakan, 

Muzara’ah menggunakan kalimat bi da’d al-khawarij min 

al-ard, sedangkan dalam mukhbarah dengan kalimat  bi 

ba’d ma yakhruju min al-ard, adanya perbedaan redeksi 

tersebut menunjukan adanya perbedaan namun belum 

diketahui perbedaan tersebut berdasarkan Pemikiran 

Hanafiyah. 

b. Menurut HanabilahMuzaraa‟ah ialah : “pemilik tanah yang 

sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang 

bekerja diberi bibit” 

c. Menurut MalikiyahMuzara‟ah ialah “bersekutu dalam akad” 

                                                             
28Wahbah zyhaily,Al-fiqih wa adilatuhu, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, dk 

(Jakarta: Gema Insani Pres, 2011),562. 
29 H.hendi Suhendi, fiqih Muamalah, (Jakarta:PT Raja Grapindo Persada, 

2010),153 
30 Sayyid sabiq, fiqih sunnah,Terj, Mujahidin Muhayan, (Jakarta:PT Pena 

Pundi Aksara, 2009),,134 
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Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan 

bahwa muzara‟ah adalah menjadi harga sewaan tanah dari 

uang, hewan, atau barang-barang perdagangan. 

d. Menurut dhahir nash, al-syafi‟i berpendapat bahwa 

mukhabarah ialah “menggarap tanah dengan apa yang 

dikeluarkan dari tanah tersebut”.  Sedangkan muzara‟ah 

ialah “seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang 

dihasilkan dari tanah tersebut”.  

e. Syaikh Ibrahim al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah 

ialah: “sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah 

kepada pekerja dan modal dari pengelolah”.  

Setelah diketahui definisi-defiisi di atas dapat 

dipahami bahwa mukhabarah dan muzara‟ah ada kesamaan 

da nada pila perbedaan. Persamaannya ialah antar 

mukhabarah dan muzar‟ah terjadi pada peristiwa yang 

sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada 

orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ilah pada modal, 

bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan 

bila modal dikeluarkan dari pihak tanah, disebut muzara’ah. 

 Muzara‟ah ialah menyuruh orang lain untuk 

menggarap tanah, lading, atau sawahnya untuk ditanami, 

sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah lading, atau 

sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau 

sepertiga hasilnya seumpamanya, digunakan untuk 

mengusahakan, ini dinamakan juga dengan mengupahkan 

tanah. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah 

dianjurkan karena banyak faedahnya.Asal saja tidak 

menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu 

berbuah.Sedangkan mukhabarah ialah menyuruh orang lain 

untuk mengusahakan tanah lading atau sawahnya, untuk 

ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang 

mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa 

seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang 

mengusahakan .Hal semacam ini di perbolehkan oleh agama 

dan dinamakn juga menyewakan tanah. Hak mukhabarah ini 

dapat pula digunakan untuk membuka tanah kosong atau 

hutan yang menjadi milik seseorang banyaknya tanah yang 
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di pakai  bergantung pada perjanjian kedua belah pihak. 

Dalam istilah lain dinamakan erfpacht.
31

 

 

3. Mekanisme Akad- Akad bagi hasil dalam bidang pertanian 

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam 

dalam 

melakukan suatu akad kerjasama yaitu: Muzaqah, Muzara’ah 

dan Mukhabarah. Danakad-akad ini sudah pernah dilakukan 

atau dipratekkan oleh rasulullah saw dan parasahabatnya. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa rasulullah 

saw pernahmemberikan tanah khaibar kepada penduduknya 

(waktu itu mereka musuh Yahudi)untuk digarap dengan 

pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan 

oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab 

senantiasa mengelolatanahnya dengan cara muzara‟ah dengan 

bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2. 

a. Muzaqah  

Muzaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaqah 

dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas 

penyiraman dua pemeliharaan dan sebagai imbalan 

sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil 

panen.
32

Akad ini dianjurkan oleh agama islam karena 

banyak yang membutuhkannya.Utamannya bagi penggarap 

yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan 

tidak memilkimodal sama sekali sedangkan banyak orang 

yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak 

memiliki kesempatan dalam mengelolanya. Adapun rukun-

rukun muzaqah yaitu: 

1) Pernyataan perjanjian (shighat),shighat ini dapat dalam 

bentuk yang nyata,misalnya yang punya pohon 

mengatakan “siramlah pohon kurma ataupohon jeruk ini 

dengan hasil sekian.” Dapat pula dalam bentuk kinayah 

(konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan 

                                                             
31 Ibid,134 
32Muhammad syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah (Jakarta:Gema insani, 2001), 

h.100 
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kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon 

jeruk ini guna kamu mendapatkan hasildari padanya. 

2) Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang 

yang cakap (berakal),sehingga tidak sah suatu akad itu 

jika melakukan akad orang lain atau anak-anak. 

3) Barang yang akan dikerjakan atau dikelolah itu harus 

jelas 

keberadaannya,ditentukan waktunya,misalnya satu tahun 

atau satu kali panendan sebagainya. 

4) Pekerjan disyaratkan yang bekerja adalah pekerjadengan 

sendirinya tidakboleh pemilik,karena ikut campur 

pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja 

berkurang.Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak 

menimbulkan suatu ketidak jujuran. 

dalam perjanjian tersebut.Akad musaqah ini dianggap 

selesai apabila: 

1) Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak yaitu pemilik modal dan penggarap. 

2) Meninggalnya salah satu yang berakat 

3) Mambatkan, baik dengan ucapan mauun dengan uzur 

Menurut ulama hanafiah bahwa,akad musaqah dapat 

diangap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik 

dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika 

adana salah satu pihak meninggal mapun karena adanya 

unzur yang melatar belakangi sehingga diantara mereka ada 

yang membatalkan perjanjian musaqah itu.
33

 

b. Muzara‟ah  

Muzara’ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dan hasilpanen.17Muzara’ahsering kali 

diidentikkan dengan mukharabah, namun terdapat sedikit 

perbedaan sebagai berikut: 

                                                             
33Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 48. 
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Muzara‟ah: benih dari pemilik lahan 

Mukhabarah: benih dari penggarap 

Abdul Sami‟ Al-Mishri sendiri mengartikan Muzara’ah 

sebagai sebuah akadkerja sama pengelola lahan pertanian 

antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal 

panen maka pengarap tidak menangun apapun tapi telah 

rugi atas usaha. 

Syarat-syarat Muzara‟ah ialah: 

1) Berakal 

2) Baliq 

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah 

pertanian yaitu 

1) Menurut adat dikalangan petani,tanah itu bisa digarap 

dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami 

karena tandus dan kering,maka Muzara‟ah dianggap 

tidak sah. 

2) Batas-batas tanah itu harus jelas. 

3) tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk 

digarap, 

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan panen yaitu; 

1) Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus 

jelas. 

2) Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, 

tanpa ada unsur dari luar. 

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad 

untuk menghindari perselisihan nantinya. 

c. Mukharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik 

sawah/lahan dan penggarapa dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap 

menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih 

dari petani penggarap  Perbedaan muzara‟ah dan mukhabarah 

terletak pada benih tanaman. Dalam muzara‟ah benih berasal 

dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari 
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penggarap. Syarat dan rukun mukhabarah hampir serupa 

dengan akad muzara‟ahyang telah dipaparkan sebelumnya, 

begitupun dengan dalil-dalil yang mendukung serupa dengan 

akad muzara‟ah, namun muzara‟ah bersifat mengikat dan 

pembagian mudharabah 60:40 

 

Perhitungan mudharabah 

Pengeluaran petani penggarap 

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari  = Rp 240.000 

2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari = Rp 120.000 

Bibit  = Rp 200.000 

Sewa traktor  = Rp 150.000 

Total Biaya = Rp 710.000 

 

Pengeluaran pemilik lahan 

Pupuk = Rp 150.000 

Obat-obatan pestisida = Rp    70.000  

Total Biaya = Rp 220.00 

 

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 710.000 + Rp 

220.000 = Rp 930.000.Dalam hal ini sistem bagi hasil yang pakai 

adalah 60 : 40dimana yang diperoleh petani penggarap sebesar 60% 

sedangkan pemilik modal40%. 

 

Bila bentuk perjanjian adalah mudharabah maka pembagiannya 

adalah 60:40 

Untuk petani pemilik penggarap 

Bagian yang diperoleh   = 60   4.500.000 = 2.700.000 

Petani penggarap     100 

 

Keuntungan yang diperoleh  = hasil panen-biaya produksi 

 

Petani penggarap sebesar  = 2.700.000 – 710.000 =1.990.000 

 

Keuntungan perbulan = 1.990.000 = 663.333 

             3 
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Peranan terhadap penghasilan  =  663.333   100% 

                   Ump 

 

 = 663.333       = 44.22% 

               1.500.000 

 Untuk petani pemilik lahan 

 

 Bagian yang diperoleh  = 40   4.500.000 = 1.800.000 

                100 

 

Keuntungan yang diperoleh  = hasil panen – biaya produksi 

 

Petani pemilik lahan sebesar  = 1.800.000 – 220.000 = 1.580.000 

 

Keuntungan perbulan  = 1.580.000 = 526,666 

        3 

 

Peranan terhadap penghasilan  = 526,666   100 % 

            Ump 

 

 = 526,666     % = 35,11% 

                   1.500.000 

 

4. Dasar hukum Mukhabarah dan Muzara’ah 

Dasar hukum mukhabara dan muzara‟ah terdapat 

dalam Al Qur‟an Surah An-Nahl Ayat 10 
ِمنْ  ْنُه َشَراٌب وَّ َماِۤء َماًۤء لَُّكْم مِّ ٠١ -ُه َشَجٌر ِفْيِه ُتِسْيُمْوَن ُهَو الَِّذْي اَنْ َزَل ِمَن السَّ  

Artinya :Dialah, Yang telah menurunkan air hujan 

dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman 

dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang 

pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan 

ternakmu. 

Ketika Allah telah menyebutkan apa yang telah dia 

berikan nikmat kepada mereka, yaitu berupa binatang-

binatang ternak dan binatang-binatang melata, mulailah dia 

menyebutkan nikmatnya yang diberikan kepada mereka 



32 

yaitu berupa turunnya hujan dari langit. Yang didalam hujan 

itu ada air minum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan 

binatang-binatang mereka. 

Dalam setiap kegiatan ekonomi manusia adalah 

pemegang peran penting dalam memanfaatkan sumberdaya 

alam yang telah diberikan nikmatnya dari Allah untuk 

umatnya mendapatkan sumbermanfaat bagi kebutuhan dan 

penghasilan yang telah diberikan Allah untuk diproduksi 

oleh manusia. Manusia sebagai faktor produksi dalam 

pandangan islam harus dilihat dalam konteks fungsi 

manusia secara umum yakni sebagai kafilah Allah di muka 

bumi.
34

 

Surah An-Nahl Ayat 11 
ِانَّ ِفْ ٰذِلَك َْلٰيًَة لَِّقْومٍ  ُۗۗ الزَّيْ تُ ْوَن َوالنَِّخْيَل َواْْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمٰرتِ يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع وَ   

ُرْوَن   ٠٠ -ي َّتَ َفكَّ  
Artinya : ia menumbuhkan bagi kamu dengan air 

hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala 

macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang memikirkan. 

Maksud dari ayat diatas adalah Allah 

mengeluarkannya dari bumi dengan air yang hanya satu 

macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala 

perbedaan macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan 

bentuknya. Dan sebagai bukti bahwasanya tidak ada yang 

berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah SWT.
35

 

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah 

pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil 

dari sang pemilik lapangan tersebut, dengan begitu Allah 

menurunkan berupa nkmat yang banyak yang bisa 

dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhannya.  

 

  

                                                             
34Mustafa Edwin Nasution, pengenalan eksklusif ekonomi islam.  Depok: 

Kencana. 109 
35M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 1. (jakarta: Lentera Hati,2002).  
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B. Perekonomian  

1. Pengertian perekonomian masyarakat 

Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmu mengenai 

individu-individu dan masyarakat dalam memilih dan membuat 

pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan 

menggunakan sumber-sumber daya yang ada dan terbatas, 

tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan 

mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan 

masa datang, kepada berbagai individu dan golongan 

masyarakat.
36

 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan satu 

periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan kenaikan 

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 

Menurut Aliminsyah, dkk dalam buku kamus istilah 

akuntansi mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:  

a. arus kekayaan dalam bentuk tunai, piutang atau aktiva lain 

yang masuk ke dalam perusahaan atau menurunnya 

kewajiban sebagai akibat penjualan barang atau penyerahan 

jasa.  

b. jumlah yang di bebankan kepada langganan untuk barang 

dan jasa yangdi jual. Pendapatan juga dapat didefinisikan 

sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui 

diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari 

barang dan jasa yang di jual.
37

 

 Secara umum, subyek dalam sebuah ekonomi dapat 

dibagi dengan beberapa cara, dimana yang paling terkenal 

adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek 

ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs 

normatif, mainstream vs heteredox dan lainnya. Ekonomi juga 

dapat difungsikan sebagai suatu ilmu terapan dalam 

                                                             
36Agus Tri Basuki dan  Nano Prawoto, Pengantar  teori ekonomi, ( 

Yogyakarta : mitra pustaka nuraini, 2014). hal. 1 
37Zaki Baridwan, pengertian pendapatan, http//:www.maribersama-

jk.com/index.php (26 desember 2017) 
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sebuahmanajemen keluarga, bisnis dan pemerintah. Teori 

ekonomi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang-bidang 

selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku 

kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, 

pendidikan, keluarga dan lainnya. Subyek ilmu ekonomi 

terbagi dua yaitu : ekonomi mikro dan makro
38

. 

a. Ekonomi mikro yaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang 

mempelajari berbagai bagian kecil ekonomi seperti perilaku 

individu-individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, 

harga, dll.  

b. Ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang 

memelajari keseluruhan perekonomian baik suatu negar/ 

daerah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, neraca 

dan pertumbuhan ekonomi. 

Karena individu, perusahaan dan masyarakat secara 

keseluruhannya tidak mendapat semua yang mereka 

inginkan, sehingga harus membuat pilihan. Pada setiap 

aktivitas ekonomi mereka harus membuat pilihan. Terbaik 

dari beberapa alternatif pilihan yang telah mereka buat. 

Dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan 

memproduksi barang maupun mengonsumsi barang dan jasa, 

setiap pelak  kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-

pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia 

dapat digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan 

kesejahteraan yang maksimum kepada pelaku ekonomi. 

Perekonomi masyarakat merupakan perekonomian 

yang di selenggarakan oleh masyarakat yang berakar pada 

potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk 

menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok 

manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-

norma, adat istiadat yang sama-sama di taati dalam 

lingkungannya.  

Kebutuhan hidup manusia itu banyak dan beraneka 

ragam dan bertambah terus. Satu kebutuhan manusia 

                                                             
38Ibid, 1 
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terpenuhi maka akan muncul kebutuhan kedua, kebutuhan 

kedua terpenuhi akan muncul kebutuhan ketiga dan seterus 

seperti tidak pernah ada habisnya. Disisi lain jika kita amati 

alam tidaklah royal memberikan apa yang kita butuhkan. 

Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya 

terbatas, langkah dan untuk memperolehnya diperlukan 

pengorbanan.  

 

2. Motif ekonomi dan hukum ekonomi 

Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang 

mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif 

ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda namun motif utama 

yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomiadalah 

keinginan memenuhi kebutuhan hidupuntuk mencapai 

kemakmuran.
39

 adapun motif ekonomi lainnya adalah :
40

 

a. Motif memperoleh keuntungan 

Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha 

untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka 

memperbesar usahanya.  

b. Motif memperoleh penghargaan  

Motif ini merupakan motif agar terpandang dan dihargai 

oleh masyarakat sekitarnya. untuk itu  ia tampil dengan 

gaya mewah dan senang memberi bantuan agar mendapat 

pujian/penghargaan dari pihak lain. 

c. Motif memperoleh kekuasaan ekonomi  

Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan 

ekonomi, setelah seseorang sukses mengembangngkan 

usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya 

disetiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. 

Kadang-kadang motif memperoleh kekuasaan sulit 

dibedakan dengan motif penghargaan.  

  

                                                             
39 Muhammad Dinar, Muhammad Hasan. Pengantar ekonomi dan teori 

aplikasi. (Nur lina: pustaka taman ilmu, 2018). 6 
40Ibid, 7 
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d. Motif sosial/ membantu sesama 

Dalam hal ini kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan 

hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk 

kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban 

bencana alam, memberi sumbangan pada panti asuhan, 

yayasan tuna netra  dll.  

Hukum ekonomi ketentuan-ketentuan yang 

menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi. 

Artinya, bagaimana hubungan suatu peristiwa dengan 

peristiwa lainnya. Ada 2 (dua) hubungan peristiwa 

ekonomi yaitu hubungan sebab akibat dan hubungan 

saling mempengaruhi.  

a. Hubungan sebab akibat (kausal) 

Hubungan sebab akibat atau hubungan kausal peristiwa 

yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. kejadian ini 

tidak dapat berlaku sebaliknya. 

b. Hubungan saling mempengaruhi (fungsional) 

Hubungan saling mepengaruhi adalah hubungan dua 

peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi. Hubungan 

saling mempengaruhi disebut juga hubungan fungsional. 

 Perlu diketahui bahwa hukum ekonomi itu tidak 

berlaku mutlak tetapi lebih tepat disebut tedensi atau 

kecendrungan. Hukum ekonomi berlaku dengan syarat cateris 

paribus, jika hal-hal lain didalam masyarakat diluar objek 

penelitian tidak berubah, faktor-faktor cateris paribus tersebut 

adalah :
41

 

a. Pendapatan harus tetap 

b. Selera (taste) orang tetap dan tidak berubah 

c. Harga barang lain tetap 

d. Barang subtitusi tidak ada 

e. Pengharapan pada masa depan tetap. 

Pada hakikatnya di dalam masyarakat terdapat tiga kelompok 

pelaku ekonomi, yaitu : 

a. Perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga 

b. Perusahaan atau rumah tangga produksi 
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c. Pemerintah atau rumah tangga negara. Bagi negara yang 

mempunyai hubungan internasional masih ada satu 

kelompok pelaku ekonomi lagi 

d. Masyarakat luar negri. 

 

3. Perekonomian menurut pandangan islam 

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru 

pada abad ke 7 masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran 

romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya 

peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial 

lainnya termasuk ekonomi berkembang secara 

menakjubkan.
42

 

Dalam islam kebutuhan menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan yang minimum. Sedangkan kecukupan 

dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang 

paling mandasari distribusi, retribusi kekayaan yang 

berkaitan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
43

Fakta 

sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa islam 

merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif 

yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan 

politik maupun kehidupan yang bersifat 

spritual.
44

Perekonomian adalah suatu sistem yang banyak 

digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber 

daya yang dimilikinya baik individu maupun organisasi pada 

suatu negara tersebut.
45

 

 

4. Prinsip-prinsip ekonomi islam 

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru 

pada abad ke 7 masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran 

                                                             
42Mustafa Edwin Nasution, pengenalan eksklusif ekonomi islam. (Depok : 

Kencana,2006).1 
43Mustafa Edwin Nasution, pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta : 

Kencana Penanda Media Group, 2007),132 
44Ibid, 2 
45 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2014), 79 
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romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya 

peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial 

lainnya termasuk ekonomi berkembang secara 

menakjubkan.
46

 Dalam islam kebutuhan menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan yang minimum. Sedangkan kecukupan 

dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang 

paling mandasari distribusi, retribusi kekayaan yang 

berkaitan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
47

 Fakta 

sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa islam 

merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif 

yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan 

politik maupun kehidupan yang bersifat spritual.
48

 

Perekonomian adalah suatu sistem yang banyak digunakan 

oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang 

dimilikinya baik individu maupun organisasi pada suatu 

negara tersebut.
49

 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan 

bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal 

yakni : tauhid (keimanan), „adl (keadilan), nubuwwah 

(kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma‟ad (hasil). Kelima 

nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori 

ekonomi Islam.
50

 Namun teori yang kuat dan baik tanpa 

diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam 

hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa member dampak pada 

kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai 

universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang 

menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. 

Ketiga prinsip derivatif itu adalah multitype ownership, 

freedom to act, dan social justice.Di atas semua nilai dan 

                                                             
46Mustafa Edwin Nasution, pengenalan eksklusif ekonomi islam. (Depok : 

Kencana,2006). 1 
47Mustafa Edwin Nasution, pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta : 

Kencana Penanda Media Group, 2007), 132 
48Ibid. 2 
49 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2014), 79  
50Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: III T, 2002).17 
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prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang 

memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak 

menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan 

Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan 

akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para 

pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. 

Nilainilai Tauhid (keEsaan Tuhan), „adl (keadilan), 

nubuwwah (kenabian), khilafah, (pemerintah, dan ma‟ad 

(hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori 

ekonomi Islam : 

a. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, 

manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang 

layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, 

bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah 

adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus 

pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh 

sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik 

hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki 

untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam 

Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan 

sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya 

manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu 

segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam 

dan sumber daya serta manusia (mu‟amalah) dibingkai 

dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-

Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala 

perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
51

 

1 „Adl 

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-

Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan 

terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai 

khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di 

bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber 

daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya 

semua mendapat manfaat daripadanya secara adail dan 

                                                             
51Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),14 
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baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia 

untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai 

tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi 

dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak 

dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal 

itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa 

keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan 

yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas 

manusia. Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil 

yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya 

karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam 

berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan 

manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang 

usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan 

“nafas” dalam menciptakan pemerataan dan 

kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar 

pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang 

membutuhkan.
52

 

2 Nubuwwah 

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia 

tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat 

bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul 

untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada 

manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di 

dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) 

keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul 

adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani 

manusia agarmendapat keselamatan di dunia dan akhirat. 

Untuk umat Muslim,Allah telah mengirimkan manusia 

model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani 

sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat 

utama sang model yang harus diteladani oleh manusia 

pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada 
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khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung 

jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah 

(kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh 

(komunikasi keterbukaan dan pemasaran ). 

3 Khilafah 

Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman bahwa manusia 

diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk 

menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi 

bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban terhadap yang 

dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia 

sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat 

atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip 

kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa 

memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk 

menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk 

dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan 

dapat dihilangkan, atau dikurangi.
53

 

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan 

yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. 

Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian 

agar berjalan sesuai dengan syari‟ah, dan untuk 

memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 

manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-

tujuan syari‟ah untuk memajukan kesejahteraanmanusia. 

Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, 

kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau 

pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua 

manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau 

bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas 

kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat 

manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka 

memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan 
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setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai 

dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan 

oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda 

sehingga mereka secara instinktif diperintahh untuk 

hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan 

keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, 

ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas 

(kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam 

kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau 

dengan statusnya. dalam hukum. Hanya saja pada saat 

tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain 

menjadi pekerja.
54

 

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip 

mendasar dalam ekonom Islam mencakup antara lain 

yaitu : 

a. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi 

seseorang khusunya dalam dunia perekonomian 

adalah Iman, menegakkan akal pada landasan. Iman, 

bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. 

Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan 

Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam 

itu bertolak kepada kepercayaan /keyakinan bahwa 

aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber 

dari syari‟ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. 

b. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi 

tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan 

manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam 

mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling 

tolong menolong. Islam menganjurkan kasih saying 

antar sesame manusia terutama pada anak yatim, fakir 

miskin, dan kaum lemah. 

c. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja 

keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja 

dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia 
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untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera 

dan makmur di bumi ini. 

d. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik 

seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi 

Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki 

seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik 

nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara 

lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan 

sebagainya. 

e. Prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan 

masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya 

keadilan.
55
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