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ABSTRAK 

     Penerapan sistem bagi hasil pada umumnya dapat dilihat pada 

masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena 

sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani 

penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak 

juga sangat membantu mereka yang tidak memiliki lahan tapi 

memiliki keahlian dalam bertani. Pelaksanaan bagi hasil yang 

dilakukan di Desa Remanam Jaya mengikuti tradisi yang diterapkan 

oleh masyarakat sebelumnya. Perjanjian bagi hasil dibuat melalui 

kesepakatan bersama atau akad diawal oleh pihak pemilik dan petani 

pekerja yang berisi mengenai hak dan kewajiban dari kedua pihak. 

Kesepakatan yang dilakukan antara kedua pihak hanya berupa 

perjanjian lisan, sehingga dapat memberi peluang kedua pihak untuk 

melakukan hal yang dapat merugikan kerjasama. 

     Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana sistem 

bagi hasil muzara’ah yang diterapkan dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani kopi di Desa Remanam Jaya? Dan Bagaimana 

analisis ekonomi terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil muzara’ah 

antara pemilik dan pekerja kebun kopi?. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa 

Remanam Jaya dan mengetahui analisis ekonomi islam terhadap 

pelaksanaan sistem bagi hasil muzara’ah antar petani kopi di Desa 

Remanam Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat 

deskriptif  yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Instrumen penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil 

petani kopi di Desa Remanam Jaya dalam hal akad sudah memenuhi 

rukun dan syarat sah akad muzar’ah. Sistem bagi hasil yang ada di 

Desa Remanam Jaya terdiri dari 3 jenis yaitu 1) sistem pemilik lahan 

dan dikerjakan sendiri, 2) sistem bagi hasil, 3) sistem buruh tani. 

Dalam prakteknya kerjasama yang dilakukan masyarakat berdasarkan 

tradisi yang sudah terjadi hingga saat ini dengan cara pemilik kebun 

mencari orang yang sanggup mengelola lahan dengan perjanjian bagi 

hasil. Pembagian hasil panen dibagi 2 yaitu 50% untuk pemilik tanah 

dan 50% lainnya di berikan untuk penggarap lahan. 

 

 

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Kesejahteraan Masyarakat dan 

Ekonomi Islam  



ABSTRACT 

 

     The application of he profit-sharing system in general can be seen 

in rural communities whose lives rely on agriculture. Because this 

system will foster cooperation between land ownes and smallholders 

based on a sense of brotherhood betweeen the two parties, it is also 

very helpful for those who do not own land but have expertise in 

farming. The implementation of profit sharing carred out in Remanam 

Jaya Village follows the tradition applied by the previous community. 

The profit-sharing agreement is made through a collective agremeent 

or contact preemptively by the owner and worker farmer, which 

contains the rights and obligations of both parties. The agreement 

made between the two parties is only in the form of an oral agreement, 

so that it csn provide opportunities for both parties to do things that 

can harm cooperation. 

     The formulation of the problem in this research is: how is the 

muzara’ah profit-sharing system applied to improving the welfare of 

coffee farmers in Remanam Jaya Village? And what is the economic 

analysis of the implementation of the muzara’ah profit-sharing system 

between the owners and workers of the coffe plantation? The purpose 

of study was to determine the profit-sharing system implemented in 

Remanam Jaya Village and to know the analysis of islamic economics 

on the implementation of the muzara’ah profit-sharing system among 

coffee farmers in Remanam Jaya Village. This study uses a 

descriptive qualitative method, namely research that desribes certain 

objects based on existing facts. The research instrument used the 

methods of observation, interviews, and documentation. 

     The results of this study indicate that the cooperation of coffee 

farmers in Remanam Jaya Village in term of the contract has fulfilled 

the pillars and legal requirements of the muzara’ah contract. The 

profit-sharing system in Remanam Jaya Village consists of 3 types: 1) 

a land owner / self-employment system, a profit-sharing system, and 

3) a farm labor system’ in practice, the cooperation carried out bye the 

community is based on traditions that have existed until now by 

means of garden owners looking for people who are able to manage 

the land with a profit-sharing agreement. The distribution of the 

harvest is divided into two, namely 50% for the land owner and the 

other 50% given to the land cultivator 

 

Keyword: Profit-sharing System, The Welfare Of Society, and 

The Islamic Economics  









MOTTO 

 

 ُْ ١ٌَْْىتُْب ب١ََُّْٕى َٚ  ُُٖۗ ْٛ ًّّّٝ فَاْوتُبُ َس ُِّ  ًٍ ٝ اََج
ٰٓ ٌٰ ٍٓ اِ ُْ بَِذ٠ْ ْٕتُ ا اَِرا تََذا٠َ ْٰٓٛ ُٕ َِ َٓ ٰا ا٠ََُّٙا اٌَِّز٠ْ

ٰٓ٠َْ ََْ ٠ٰ ََ َٚ ْذِي   ََ ٌْ  بِا
 َواتِب  

ِٗ اٌْ  ْٞ َع١ٍَْ ًِ اٌَِّز ٍِ ّْ ُ١ٌْ َٚ ١ٍَْْىتُْبْۚ  ُ فَ
ُٗ ّللّاٰ َّ ا َعٍَّ َّ ْْ ٠َّْىتَُب َو ُْٕٗ َواتِب  اَ ِِ ََ ٠َْبَخْس  َٚ  ٗٗ َ َسبَّ

١ٌَْتَِّك ّللّاٰ َٚ َذكُّ 

 ٍِ ّْ ُ١ٍْ َٛ فَ ُ٘ ًَّ ِّ ُّ٠ ْْ ََ ٠َْستَِط١ُْع اَ  ْٚ ١ْفًّا اَ َِ ْٚ َظ ٌَْذكُّ َسف١ًِّْٙا اَ ِٗ ا ْٞ َع١ٍَْ َْ اٌَِّز ْْ َوا ْذِيُۗ َش١ْـ ًّاُۗ فَاِ ََ ٌْ ٗٗ بِا ُّ١ٌِ َٚ  ًْ

 ُْْۚ َجاٌُِى ْٓ سِّ ِِ  ِٓ ١َْذ٠ْ ِٙ ا َش ْٚ ُذ ِٙ اْستَْش َٚ  َٓ ِِ  َْ ْٛ ْٓ تَْشَظ َّّ ِِ  ِٓ َشاَٰت ِْ ا َّٚ   ً ِٓ فََشُج َٔا َسُج١ٍَْ ْٛ ُْ ٠َُى ٌَّ ْْ فَاِ

 َٚ ا ُۗ  ْٛ ا ُدُع َِ اُء اَِرا 
ََٙذَۤ ََ ٠َْ ََْ اٌشُّ َٚ  ُٜۗ ُْخٰش َْ ا ا َّ َش اِْدٰذىُٙ ا فَتَُزوِّ َّ ًَّ اِْدٰذىُٙ ْْ تَِع اِء اَ ََٙذَۤ ا اٌشُّ ْٰٓٛ ُّ ََ تَْسـ َ

ا  ُٖ َصِغ١ْشًّ ْٛ ْْ تَْىتُبُ ٰٓ اَ ََّ ا اِ ْٰٓٛ ََّ تَْشتَابُ ٰٓٝ اَ ٰٔ اَْد َٚ َٙاَدِة  َُ ٌٍِشَّ َٛ اَْل َٚ  ِ
َْٕذ ّللّاٰ ُْ اَْلَسػُ ِع ُۗ ٰرٌُِى  ٗ ٝ اََجٍِ

ٰٓ ٌٰ ا ِا ْٚ َوب١ِْشًّ ْْ اَ  اَ

ا  ْٰٓٚ ُذ ِٙ اَْش َٚ َ٘اُۗ  ْٛ ََّ تَْىتُبُ ُْ ُجَٕاح  اَ ُْ ف١ٍَََْس َع١ٍَُْى ََٔٙا ب١ََُْٕى ْٚ َْ تَِجاَسةًّ َداِظَشةًّ تُِذ٠ُْش ْٛ ََ تَُى َٚ    ُْ تُ َْ اَِرا تَبَا٠َ

١ْذ   ِٙ ََ َش َّٚ سَّ َواتِب   ٍء  ە٠َُُۗعاَۤ ْٟ ًِّ َش ُ بُِى
ّللّاٰ َٚ  ُۗ ُ

ُُ ّللّاٰ ُى ُّ ٍِّ ََ ُ٠ َٚ  ُۗ َ
اتَّمُٛا ّللّاٰ َٚ  ُۗ ُْ  بُِى

ق   ْٛ ٗٗ فُُس ا فَأَِّ ْٛ ٍُ ََ ْْ تَْف اِ َٚ
  ُ  َع١ٍِْ

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. Dan hendaklah orang yang berutang 

itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. 

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah 

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika 

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari 

para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang 

lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 

dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan 

ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 

dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah 

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai tahap awal dalam memahami skripsi ini, 

sebelumnya penulis akan memberikan sebuah penegasan yang 

berisikan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi 

ini. Pemberian penegasan judul ini diperlukan untuk memberi 

batasan arti kalimat dalam skripsi. Hal ini bertujuan untuk 

memberi gambaran pada pembaca mengenai maksud dari 

judul skripsi penulis. Adapun judul skripsi ini adalah 

“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL MUZARA’AH 

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

PETANI KEBUN KOPI MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM”. Maka untuk mengindari kesalahan 

dalam memahami judul tersebut, maka akan dijelaskan 

mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini. 

     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 yang 

secara keseluruhan.
1
 

     Sistem Bagi Hasil merupakan suatu cara usaha yang 

dilakukan petani yang meliputi pemilik tanah dan penggarap 

untuk bekerjasama dalam mengelola lahan dan pembagian 

hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pertanian bagi 

hasil itu terjadi jika seorang petani petani kecil menggarap 

sebidang lahan milik tuan tanah. Sebagai imbalannya, ia 

berhak mendapatkan sekian persen atas hasil panennya nanti, 

misalnya separuh gandum atau padi yang ditanamnya. 

Pembagian tersebut juga bervariasi. Ada tuan tanah yang 

menerima bagian kurang dari sepertiga dari total hasil panen. 

Penjatahan atau pembagian hasil panen riil ini tentu saja 

                                                             
 1

Ahmad Iflah Sholihien, Buku Pintar Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), 621.  
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sangat tergantung pada banyak sedikitnya jumlah para petani 

penyewa dan input-input yang disediakan oleh tuan tanah 

(misalnya, bibit, pupuk, dan atau peralatan pertanian).
2
 

     Muzara’ah atau mukhabarah adalah “akad kerjasama yang 

berhubungan dengan bercocok tanam dengan imbalan tertentu 

atas hasilnya menurut kesepakatan bersama.” Namun ulama 

syafi’i membedakan jika benihnya berasal dari pihak pemilik 

tanah dinamakan dengan muzara’ah , sedangkan apabila 

berasal dari pihak pengelola dinamakan mukhabarah.
3
 

     Kesejahteraan jika ditinjau secara harfiah, kesejahteraan 

(sejahtera) mempunyai arti “aman, sentosa, makmur atau 

selamat (terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan 

sebagainya. Usaha mencapai kesejahteran merupakan usaha 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia (Izhar & 

Edward, 2006)
4
 Indikator kesejateraan petani adalah nilai 

tukar produk pertanian. Semakin tinggi nilai tukar produk 

pertanian, semakin rendah pula kesejahteraan petani.
5
 

     Petani dalam sosiologi barat, terdapat dua konsep 

mengenai petani,  yaitu peasants dan farmer. Peasants 

(subsistence farmers) adalah petani yang memiliki lahan 

sempit dan memanfaatkan sebagian terbesar dari hasil 

pertanian yang diperoleh untuk kepentingan mereka sendiri. 

Farmers adalah orang-orang yang hidup dari pertanian dan 

memanfaakan sebagian besar hasil pertanian yang diperoleh  

untuk dijual. Berbeda dengan peasants, farmers telah akrab 

dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern, misalnya 

perbankan. Farmers adalah petani-petani yang hidup dalam 

dunia pertanian di inggris atau amerika. Para ahli sosiolog 

Indonesia kesulitan dalam mengaplikasikan dua konsep 

tersebut, karena dalam kosa kata bahasa Indonesia, semua 

                                                             
2 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi/Edisi 

Kesembilan , terjemahan Haris Munandar (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 533. 
3
Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syari’ah. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), 168. 

 4Muhammad Busro, Teori:Teori Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 113. 
 5Loekman Soetrisno, Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah 

Tinjauan Sosiologis.( Yogyakarta : Penerbit Kanasius, 2002), 6. 
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orang yang hidup dari pertanian disebut satu kata, yaitu 

petani.
6
 Petani yang akan dibahas dalam penelitian ini bukan 

petani pertanian lahan sawah, melainkan petani lahan / kebun 

kopi. 

     Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan  sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami 

oleh nilai –nilai islam. Sistem ekonomi syari’ah tentu berbeda 

dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, dimana 

sistem Ekonomi Islam menentang adanya eksploitasi oleh 

pemilik modal terhadap pekerjanya dan melarang menumpuk 

kekayaan tanpa ada manfaatnya.
7
 

     Menurut beberapa penjelasan istilah diatas penulis 

menyimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah 

penelitian mengenai analisis sistem bagi hasil muzara’ah yang 

dilakukan oleh para petani kopi yang ada di Desa Remanam 

Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani kebun kopi menurut perspektif ekonomi 

islam. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

     Terdapat beberapa alasan dalam memilih judul skripsi ini, 

yaitu : 

1. Objektif 

     Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi saat ini, 

khususnya pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk 

Ranau Selatan, petani berpenghasilan dari perkebunan 

kopi. Faktanya tidak semua petani memiliki lahan 

pertanian sendiri. Petani pemilik kebun yang tidak dapat 

mengelola lahannya sendiri akan bekerja sama dengan 

petani lainnya agar lahan si pemilik tetap mendapatkan 

hasil panen meskipun pemilik tidak ikut andil dalam 

bekerja. Menurut perspektif islam kerjasama tersebut 

dinamakan dengan muzara’ah. Kerjasama sistem bagi hasil 

                                                             
 6Ibid., 4. 

 
7
 Muklis dan Didi Suardi, Pengantar Ekonomi Islam. (Surabaya:CV Jakad 

Media Publishing, 2014), 29. 
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muzara’ah dapat digunakan oleh masyarakat sebagai 

kegiatan tolong menolong sesama. Bagi pemilik lahan 

kebun kopi menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani 

penggarap yang tidak memiliki lahan. Begitupun 

sebaliknya, petani penggarap dapat membantu mengelola 

perkebunan kopi bagi pemilik lahan. Keadaan para petani 

dikatakan belum sejahtera dikarenakan minimnya 

pendapatan perbulannya. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang sistem bagi hasil muzara’ah yang 

diterapkan dan pengaruhnya terhadap peningkatan  

kesejahteraan para petani kebun kopi. 

2. Subjektif 

a. Lokasi penelitian penulis banyak yang menggunakan 

sistem bagi hasil kebun kopi, maka dari itu penulis 

tertarik untuk membahas judul skripsi ini 

b. Tersedianya sumber informasi untuk mempermudah 

penelitian yang dilakukan oleh penulis 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Indonesia merupakan salah satu Negara agraris karena 

sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian 

di bidang pertanian dan bercocok tanam. Sebagai negara 

agraris sudah sewajarnya  kalau jenis lapangan pekerjaan di 

sektor pertanian dalam artian luas (meliputi: pertanian, 

perhutanan, perburuan, dan perikanan) merupakan mata 

pencaharian utama penduduk indonesia.
8
 Pada waktu krisis 

ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat 

dalam menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat 

diandalkan dalam pemulihan perekonoian nasional. Salah satu 

sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor 

perkebunan.
9
  

                                                             
8
 Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif 

Pembangunan edisi revisi. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 97. 
9 Badan Pusat Statistik “Statistik Kopi Indonesia, 2020, 

https://www.bps.go.id/publication/download.html. 

https://www.bps.go.id/publication/download.html
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     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.  

Dalam  hidup bermasyarakat,  manusia  selalu  berhubungan 

satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat 

setiap orang melakukan  perbuatan dalam hubungannya 

dengan orang-orang lain.
10

 

     Islam menyeru kepada kaum muslimin untuk membantu 

kepada orang yang lemah, memberikan kepada orang yang 

membutuhkan, dilarang menindas orang lain, karena 

menindas orang lemah dan meremehkan orang yang 

mebutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak terpuji, 

tidak religious, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma 

moral. Islam memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan 

bersama dalam menjalani kehidupan didunia ini.
11

  

     Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 

merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan yang mayoritas mata pencahariannya 

di bidang pertanian. Perkebunan adalah subsektor pertanian 

utama di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dimana 

komoditas kopi sebagai produk unggulannya. Pada tahun 

2018, luas panen kopi mencapai 70.799 ha dengan produksi 

mencapai 49.179,6 ton. Komoditas perkebunan lainnya yang 

cukup potensial adalah karet dan lada. Pada tahun 2018, 

produk karet sebesar 3.914,4 ton sedangkan produksi lada 

mencapai 2.720 ton.
12

  

                                                             
 10 Abdul muttalib, “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah 
Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani 

Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Raya Timur” Jurnal JIME, Vol 1, No 2 

(2015): 2. 
 11 Rizal Darwis, “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani 

Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Jurnal Al-

Mizan, Vol. 12, No 1 (2016) : 2. 
12 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Angka 

2019,2020, https://okuselatankab.bps.go.id/publication/download.html. 

https://okuselatankab.bps.go.id/publication/download.html
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     Bertani merupakan salah satu pekerjaan yang legal 

menurut islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu 

sumber-sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, 

sektor perdagangan dan sektor jasa di Negara manapun dan 

apapun sistem yang diterapkan.
13

  

     Masyarakat di Desa Remanam Jaya memenuhi kebutuhan 

hidup dari penghasilan sektor pertanian dengan subsektor 

perkebunan. Umumnya para petani memiliki lahan pertanian 

atau perkebunan yang luas dan mereka membutuhkan tenaga 

kerja untuk mengelola lahan tersebut. Sistem pertanian yang 

diterapkan di Desa Remanam Jaya sesuai dengan kebiasaan 

dan kondisi penduduk setempat yaitu dengan menggunakan 

kerjasama sistem bagi hasil. 

     Pelaksanaan kerjasama sudah berlangsung sejak lama dan 

sudah menjadi tradisi yang disebabkan luasnya lahan dan 

adanya sebagian penduduk yang tidak sanggup mengelola 

lahannya. Pemilik lahan meminta petani untuk mengurus 

kebun mereka yang sudah terdapat tanaman kopi, ataupun 

sebaliknya pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun 

supaya kebunnya dapat dirawat oleh petani tersebut. Sistem 

ini biasanya disebut sebagai kerja sama muzara’ah atau kerja 

sama dengan sistem bagi hasil. 

     Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti 

sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seper-

dua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan 

dan benihnya di tanggung pemilik tanah. 
14

 Sebenarnya akad 

muzara’ah ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-

menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah 

pihak. Oleh madzhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka 

ini diperkuat oleh firman Allah : 

 

 ََ َٚ    ٜ َٛ ٌْبِشِّ ٚاٌتَّْم ُْٔٛا َعٍَٝ ا َٚ ا ََ تَ اٌتَُّك ّللاَ َٚ َٚ و  ِْ ا َٚ اُعْذ َٚ  ُِ ْم ِ َْ ا َعٍَٝ ا ْٛ ُٔ َٚ ا ََ تَ

َّْ ّللاَ  ....واِ مَا َِ   َِ ٌْ َشِذُدا  

                                                             
 13Haris Faulidi Anwar,  “Sistem Muzara’ah dalam Ekonomi Islam” Jurnal 

Millah, Vol 4, No.2 (2005): 98. 
  14Muh Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (muzara’ah)”. Jurnal 

Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , Vol. 2, No. 2 (2017): 
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.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Qs. Al – 

Maidah : 2). 
15

 

     Sistem muzara’ah ini sebenarnya sudah dikenal dan di 

praktikan  di kalangan masyarakat khususnya Indonesia, yang 

mungkin dengan berbagai macam istilah dan penamaan. 

Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada 

masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. 

Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik 

lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan 

antara kedua belah pihak juga sangat membantu mereka yang 

tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.
16

  

     Sistem ini sesuai jika diterapkan pada masyarakat yang 

memiliki dan yang tidak memiliki lahan, karena mereka dapat 

saling tolong menolong dengan cara bekerjasama. Bagi 

pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan  mengelola 

lahan ataupun jika bisa mengelolanya pun tidak dapat 

dilakukan dikarenakan ada alasan lainnya yang menyebabkan 

pemilik tidak dapat mengelola lahan tersebut. Maka pemilik 

lahan melakukan kerjasama dengan petani penggarap yang 

memiliki kemampuan mengelola lahan dan tidak memiliki 

lahan untuk dikelola. Sedangkan terdapat dua macam petani 

penggarap. 

     Pertama, petani penggarap yang punya kemampuan untuk 

mengelola lahan namun tidak memiliki lahan sendiri untuk 

menyalurkan kemampuan yang dimiliki oleh petani 

penggarap. Kedua, Petani penggarap yang sebenarnya sudah 

memiliki lahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk 

mengelola lahan, namun lahan yang dimiliki oleh pemilik 

lahan masih kurang luas atau belum dapat mencukupi 

kebutuhan si pemilik lahan, hingga pemilik lahan bekerjasama 

                                                             
15 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), 

(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 275. 
16 Anwar, “Sistem Muzara’ah dalam Ekonomi Islam”, 98. 
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dengan pemilik lahan lainnya agar dapat mencukupi 

kebutuhannya. 

     Kerjasama ini perlu dikembangkan jika melihat kondisi 

ekonomi masyarakat Desa Remanam Jaya masih dibawah 

standar. Terutama perekonomian masyarakat yang tidak 

memiliki lahan pertanian sehingga memerlukan upaya untuk 

menjalani hidup yang lebih baik. Kesejahteraan menjadi salah 

satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina 

terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Kondisi tersebut juga 

diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan 

sosial dalam masyarakat.
17

  

     Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Remanam 

Jaya mengikuti tradisi yang diterapkan oleh masyarakat 

sebelumnya. Perjanjian bagi hasil dibuat melalui kesepakatan 

bersama atau akad diawal oleh pihak pemilik dan petani 

pekerja yang berisi mengenai hak dan kewajiban dari kedua 

pihak. Namun terdapat beberapa hal yang kurang sesuai 

mengenai ketentuan  sistem bagi hasil.  

     Akad yang dilaksanakan petani diawal hanya perjanjian 

yang berupa lisan saja tanpa ada bukti tertulis serta tidak 

meghadirkan saksi untuk menunjukkan bahwa adanya 

kesepakatan antara kedua pihak dalam melakukan kerjasama 

bagi hasil tanaman kopi. Batas waktu pelaksanaan kerjasama 

umumnya tidak ditentukan diawal ketika melangsungkan 

akad. Biasanya perpanjangan kerjasama ini disesuaikan 

dengan hasil kerja para petani penggarap atau memang 

pemilik lahan tidak memiliki tenaga kerja untuk mengelola 

tanaman kopi tersebut. 

     Terdapat pihak pemilik kebun yang dirugikan selama 

kerjasama dilakukan karena petani penggarap kurang 

bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan ada petani 

penggarap yang tidak jujur tentang penghasilan panen, bahkan 

                                                             
 17 Wisesa, “Penerapan Sistem Muzara’ah Pada Buruh Tani Sugio 
Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi” et al/ Jurnal Ekonomi 

Syari’ah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 1 (2020): 8. 
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tidak memberi tahu pemilik dan menjualnya sendiri tanpa 

sepengetahuan pemilik lahan. 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas 

penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai 

pelaksanaan kerjasama bagi hasil muzara’ah, nisbah, dan 

ketentuan yang tidak boleh dilakukan serta peningkatan 

kesejahteraan pada petani Desa Remanam Jaya. Untuk itu 

penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian 

yang berjudul Analisis Bagi Hasil Muzara’ah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa 

Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan). 

 

D. Fokus Penelitian 

     Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah kerjasama yang 

dilakukan masyarakat Desa Remanam Jaya yang  

menggunakan sistem bagi hasil Muzara’ah dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani kebun kopi menurut 

perspektif ekonomi islam. 

 

E. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis sistem bagi hasil Muzara’ah yang 

diterapkan petani kopi di Desa Remanam Jaya Kecamatan 

Warkuk Ranau Selatan?  

2. Apakah Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah yang 

diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi 

di Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 

sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa permasalahan 

diatas sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil Muzara’ah yang 

diterapkan petani di Desa Remanam Jaya Kecamatan 

Ranau Warkuk Selatan 

2. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil 

Muzara’ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

kopi yang dilakukan di Remanam Jaya Kecamatan 

Warkuk Ranau Selatan apakah sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

      Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan 

motivasi dan informasi positif bagi masyarakat melalui  

uraian yang dibahas dalam penelitian ini. 

a. Memberikan pengetahuan tentang sistem bagi hasil 

muzara’ah yang dilakukan para petani dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dan 

pemilik lahan. 

b. Manfaatnya dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah 

tentang sistem bagi hasil muzra’ah. 

c. Bermanfaat juga sebagai referensi untuk peneliti yang 

berminat pada tema penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

     Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis 

mengenai sistem bagi hasi muzara’ah yang dilakukan 

petani penggarap dan pemilik perkebunan kopi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 

     Untuk menambah wawasan mengenai sistem bagi 

hasil muzara’ah yang di praktikan dan mengembangkan 

sistem kerjasama sesuai konsep syari’ah serta 

memberikan gambaran dampak dari dilaksanakannya 

sistem bagi hasil muzara’ah. 
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c. Bagi Pembaca 

     Dapat memberikan pengetahuan serta gambaran 

tentang praktik sistem bagi hasil muzara’ah yang 

dilakukan para petani di Desa Remanam Jaya 

Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. 

 

H. Penelitian Terdaahulu yang Relavan 

     Sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam menarik 

beberapa peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

membahas tentang konsep bagi hasil dalam segi transaksi 

dalam islam maupun bagi hasil dalam segi tinjauan hukum 

islam. Berikut uraian terkait hasil penelitan terdahulu yang 

telah berhasil ditemukan. 

1. Abdul Muttallib (2015) dari jurnalnya yang berjudul 

“Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah 

Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik 

Lahan di Kecamatan Praya Timur”. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Praya 

Timur menggunakan konsep nyakap. Konsep tersebut 

pada dasarnya sama saja dengan konsep muzara’ah dan 

mukhabarah dalam islam, dengan pelaksanannya sebagai 

berikut, akadnya dilakukan hanya dengan lisan saja, 

terdapat dua jenis biaya yaitu biaya keseluruhan dari 

pemilik lahan (muzara’ah) dan biaya yang ditanggung 

oleh penggarap (mukhabarah), sedangkan untuk 

pembagian hasil dilakukan dengan mengurangi biaya 

pekerjaan terlebih dulu dan alokasi bagi hasil ini masih 

dalam tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi 

pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan 

untuk masa depan. Dalam kesejahteraannya masyarakat di 

Kecamatan Praya Timur  penggarap lahan hanya 

terpenuhi pada kebutuhan dharuriyahnya saja, sedangkan 

pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan 

kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahterannya. 
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2. Haris Faulidi Asnawi (2005) dengan jurnal yang berjudul 

“ Sistem Muzara’ah dalam Ekonomi Islam”. Menguraikan 

bahwa daerah pedesaan pada umumnya menggantungkan 

hdupnya dari hasil pertanian dengan taraf kesejahteraan 

yang bebeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang 

memang memiliki lahan pertanian yang di garap sendiri. 

Terdapat masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, 

karena tidak memiliki lahan sendiri untuk mencukupi 

kebutuhan hidup maka mereka melakukan kerjasama 

dengan orang yang memiliki lahan untuk digarap 

(dikelola). Bahkan ada yang memiliki lahan namun ada 

penyebab jika pemilik tidak dapat mengelola lahan itu 

sendiri, maka ia melaksanakan kerjasama dengan petani 

penggarap yang tidak memiliki lahan dan membutuhkan 

lahan pertanian untuk digarap. Selain itu terdapat juga 

pemilik yang memiliki lahan pertanian sendiri namun 

hasil dari pertanian tersebut belum bias mencukupi 

kebutuhannya, maka ia juga dapat bekerja dengan pemilik 

lahan lain untuk bekerja sama mengelola lahan pertanian. 

     Sistem muzara’ah ini sesuai dengan kondisi di daerah 

pedesaan, dengan bekerja sama antara pemilik lahan 

pertanian dan petani  yang tidak memiliki lahan maka 

akan lebih banyak lagi lahan yang akan dikelola hingga 

saling menguntungkan antara keduanya. Bagi mereka 

yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan namun 

tidak memiliki lahan itu sendiri maka dapat bekerja sama 

dengan pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan 

untuk mengelola lahan, begitupun sebaliknya.  

3. “Ahmad Farroh Hasan dalam bukunya yang berjudul Fiqh 

Muamalah dari Klasik hingga  Kontemporer”. Beliau 

mengungkapkan bahwa muzara’ah merupakan format 

kerjasama pada bidang pertanian antara pemilik lahan dan 

petani penggarap. Dalam hal ini penggarap menanami 

lahan tersebut dengan biaya sendiri, kemudian tanaman 

dan lahan tersebut dibagi dua untuk dijadikan pembayaran 

atau upah dari penggarapan lahan. Muzara’ah tergolong 
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kegiatan yang sudah dilakukan sejak dulu. Terdapat orang 

yang mempunyai lahan tapi tidak mampu mengelolanya. 

Begitupun sebaliknya, ada orang yang tidak mempunyai 

lahan namun mampu mengelola sebuah lahan.  

4. Dwi Fatmawati (2015) dengan judul skripsi Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam 

Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi  (studi kasus di 

Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung 

Kabupaten Tanggamus). Fakultas Syariah, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun mengenai 

hasil penelitian tersebut adalah pembagian hasil oleh 

pemilik tanah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah 

disepakati pada awal akad. Pada kesepakatan awal 

pembagian hasil ditentukan dengan paroan terhadap 

kerjasama dari kebun kopi dan sawah, namun yang terjadi 

tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu pemilik tanah 

menentukan pembagian hasil sesuai dengan keinginannya 

dengan cara memberikan uang kepada petani penggarap 

kurang lebih hanya Rp10.000.00,. Ketika hasil panen 

paroan digabungkan maka pembagian hasil paroan hanya 

pada panen kopi saja dan untuk pembagian hasil panen 

sawah, pemilik tidak membaginya pada petani penggarap 

melainkan pemilik tanah mempersilahkan pada petani 

penggarap untuk mengambil hasil panen sesuai dengan 

kebutuhannya. Menurut hukum Islam pembagian hasil 

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik 

tanah telah merusak akad yaitu akadnya tidak 

disempurnakan. 

5. Andi Arwini (2104) dalam judul skripsi Sistem Bagi Hasil 

(Muzara’ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan 

Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea 

Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam. Fakultas 

Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Hasil penelitian mengatakan bahwa ditemukan 

adanya relevansi antara hukum islam dan sistem bagi hasil 

yang diterapkan oleh pemilik lahan terhadap petani 
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penggarap di Desa Tanjonga. Terdapat salah satu sistem 

bagi hasil yang diterapkan, yaitu pemilik lahan 

memberikan tanah kepada petani penggarap untuk digarap 

dengan ketentuan  presentase bagi hasil dilakukan dengan 

apa yang sudah disepakati bersama. Sementara pemilik 

lahan memberikan lahan kepada petani penggarap, dengan 

ketentuan petani penggarap meminjamkan dana kira-kira 

sepadan dengan harga lahan yang digarap kepada pemilik 

lahan dengan jangka waktu tertentu dengan perjanjian 

seluruh hasil produksi selama peminjaman pemilik lahan 

pada petani penggarap diambil seluruhnya oleh petani 

penggarap.  

     Terdapat berbagai macam bagi hasil lainnya, yaitu 

seperdua, sepertiga dan seperempat. Sistem bagi hasil 

sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk 

petani penggarap, jika seluruh biaya pengolahan lahan 

ditanggung oleh petani penggarap. Begitu pula sebaliknya 

jika seluruh biaya pengolahan ditanggung pemilik lahan 

maka pembagiannya dua pertiga untuk pemilik lahan dan 

sepertiga untuk petani penggarap. Pembagian hasil 

dilakukan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah 

digunakan selama pengurusan lahan atau tanah. 

6. Riska Oktavia (2019) dengan judul skripsi  Praktik Bagi 

Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Desa 

Hujung Kecamatan Belalau.  Fakultas penenelitian, 

peneliti menyimpulkan bahwa praktek kerjasama bagi 

hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa 

Hujung Kecamatan Belalau terjadi karena kurangnya 

pemahaman dalam hal kerasama bagi hasil hanya 

memandang dari segi kebolehannya saja tanpa melihat 

syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akad kerjasama bagi 

hasil dilakukan oleh pemilik dan pengelola hanya dengan 

kesepakatan lisan saja, dan hanya didasari saling percaya 

serta jangka waktunya tidak ditentukan. 
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     Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi 

sebelumnya yang membahas tentang Bagi Hasil 

Muzara’ah, objek kajian penulis adalah Bagaimana Sistem 

Bagi Hasil Muzara’ah dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani kebun kopi menurut Perspektif Ekonomi Islam, 

pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau 

Selatan.  

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif yang mengkaji data deskriptif 

yang akan disajikan dengan bentuk uraian atau 

laporan. Penelitian kualitatif adalah jenis temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan 

mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual 

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument 

kunci.
18

 

     Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan  untuk 

meneliti meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
19

 

     Peneliti menggunakan jenis metode penelitian studi 

kasus (case study). Studi kasus merupakan bagian dari 

                                                             
18

 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan 

Tesis (Ngemplak, Sleman, Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ( Bandung : 

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2017), 9. 
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metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus 

tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan 

pengumpulan suatu kasus tertentu secara lebih 

mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka 

ragam sumber informasi.
20

 Pengumpulan sumber 

informasi didapatkan dari masyarakat sekitar wilayah 

Desa Remanem Jaya, baik yang memiliki lahan kebun 

maupun yang tidak memiliki lahan yang berprofesi 

hanya sebagai penggarap lahan. 

     Menurut patton proses penyusunan studi kasus 

berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, yaitu tahap 

pengumpulan data mentah individu, program, 

organisasi dan tempat kejadian yang menjadi dasar 

penulisan studi kasus. Kedua,  tahap menyusun kasus 

yang diproleh, meringkas data mentah, 

mengklasifikasikan, mengedit dan memasukkan 

dalam satu file yang dapat diatur dan dapat dijangkau. 

Ketiga, langkah terakhir merupakan penulisan laporan 

akhir penelitian kasus dalam bentuk narasi.
21

 

b. Sifat Penelitian 

     Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif.
22

 Analisis Induktif artinya analisis yang 

dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu 

lokasi tertentu untuk mendapat kesimpulan-

kesimpulan, tentang obyek, orang, situasi, peristiwa, 

dan makna, dibalik situasi dan peristiwa yang 

terjadi.
23

 Penelitian yang dilakukan ini data yang 

terkumpul lebih condong kepada kata-kata atau 

gambar, dan tidak menekankan pada angka. Penelitian 

deskriptif biasanya menggambarkan objek tertentu 

                                                             
20 J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif  : Jenis, Karakter, dan 

Keunggulannya ( Jakarta : PT Grasindo, 2010) , 49. 
21 Ibid., 51. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  8. 
23 I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam ilmu sosial, 

pendidikan, kebudayaan dan keagamaan (Badung, Bali : NILACAKRA, 2018), 10. 
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yang akan diteliti dan dalam bidang tertentu 

berdasarkan fakta yang ada. 

 

2. Sumber Data 

     Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

a. Data Primer  

     Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
24

  

    Pengumpulan data dilakukan dari sumber primer 

atau data murni yang didapatkan secara langsung. 

Sumber data primer dalam penelitian didapat melalui 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para 

petani yang ada di Desa Remanam Jaya Kecamatan 

Warkuk Ranau Selatan. 

b. Data Sekunder 

     Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
25

 

Sumber data sekunder juga bisa didapatkan dari buku-

buku yang sesuai dengan topik peneliti. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang tediri atas 

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga meliputi obyek dan benda-benda alam 

yang lain.
26

 

                                                             
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 225. 
25 Ibid., 

 
26

 Ibid., 80. 



18 
 

 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Populasi Penelitian 

No Petani Jumlah 

Pelaku Usaha 

1. Petani Pemilik Lahan 100 

2. Petani Penggarap Lahan 100 

 Jumlah  200 

Sumber : Hasil Wawancaara Kepala Desa
27

 

 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik Non probability Sampling yaitu Purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 27 Asmadi, “Kepala Desa Remanam Jaya”, Wawancara, Februari 11, 2021. 
 28

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 85. 
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Tabel 1.2 

Sampel Penelitian 

J

u

m

l

a

h 

Sumber : Data diolah pada Tahun 2020  

 

4. Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan tiga metode, yakni Metode Observasi, 

Wawancara dan Dokumentasi. 

a. Metode Observasi 

     Marshall (1995) menyatakan bahwa “ through 

observation, the researcher learn about behaviour 

and the meaning attached to those behavior”, melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna 

dari perilaku tersebut.
29

 Dalam tradisi kualitatif, data 

tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus 

terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke 

komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa 

gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, 

keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi 

juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi 

atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.
30

 

     Observasi yang dilakukan peneliti bersifat 

langsung dengan cara: 

1) Melihat langsung perkebunan kopi milik 

masyarakat 

2) Melihat langsung kegiatan  yang dilakukan sehari-

hari para petani kopi 

                                                             
29 Ibid., 226.  
30

 Raco, Metode Penelitian Kualitatif  : Jenis, Karakter, dan 

Keunggulannya ,112.  

No Petani Jumlah 

Pelaku Usaha 

1. Petani Pemilik Lahan 10 

2. Petani Penggarap Lahan 10 

 Jumlah 20 
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3) Melihat langsung proses panen kopi, dari 

dipetiknya buah kopi hingga buah kopi sudah siap 

dijual kepada pengumpul kopi. 

     Adapun kisi-kisi observasi yang digunakan dalam 

penelitian akan ditunjukkan pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 

Kisi-Kisi Observasi 

No Kesiapan 

Observasi 

Ada Tidak Keterangan 

1. Kondisi 

Perkebunan Kopi 

   

2. Pohon Kopi     

3. Buah Kopi    

4. Tanaman Selain 

Kopi 

   

5. Buah selain kopi    

6. Petani Kopi    

7. Pemilik Kopi    

8. Pekerja    

9.  Menanam Kopi    

10. Menggarap Kopi    

11. Memetik Kopi    

12. Menjemur Kopi    

13. Penggilingan 

Kopi 

   

14. Saung    

15. Tempat Tinggal    

16. Televisi    

17. Handphone    

18. Telpon Rumah    

19. Motor    

20. Mobil     
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b. Metode Wawancara 

     Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai 

berikut. “ a meeting of two persons to exchange 

information and idea through question and responses, 

resulting in communication and joint construction of 

meaning about a particular topic”. Wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
31

 

     Wawancara (interview) dilakukan untuk 

mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh 

melalui observasi atau kuisioner. Ini dikarenakan 

peneliti tidak melakukan observasi secara 

menyeluruh.
32

 Wawancara ini dilakukan dengan 

pemilik kebun kopi dan petani penggarap di Desa 

Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. 

 

c. Metode Dokumentasi 

     Dokumen merupakan pengambilan data yang dapat 

diperoleh dari dokumen-dokumen, dapat berupa 

tulisan, gambar, dan rekaman yang terkait dengan 

penelitian ini. Hasil penelitian dari observasi atau 

wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya 

kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa 

kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan 

autobiografi. Publish autobiographies provide a 

readily available source of data for the discerning 

qualitative research (Bogdan). Hasil penelitian juga 

akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-

foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah 

ada. Photographs provide strikingly descriptive data, 

are often used to understand the subjective and is 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , 231. 
32 Raco, Metode Penelitian Kualitatif  : Jenis, Karakter, dan 

Keunggulannya ,116. 
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product are frequently analyzed inductive.33 Dokumen 

ini akan diperoleh dengan dokumen yang berbentuk 

dokumentasi (gambar, tulisan  dan rekaman) dari 

informan petani di Desa Remanam Jaya Kecamatan 

Warkuk Ranau Selatan. 

 

5. Teknik Analisa Data 

          Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain.
34

     

     Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif  

deskriptif dimana prosedur penelitian menghasilkan data 

data deskriptif berupa data-data mengenai Analisis 

Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Petani Kebun Kopi. Analisis data di 

lapangan menggunakan model Miles dan Huberman yang 

terdiri dari tiga tahapan yaitu:
35

 

a. Reduksi Data 

       Mereduksi data merupakan merangkum data, 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Peneliti memfokuskan pada tingkat 

kesejahteraan petani dan sistem kerjasama yang 

diterapkan dalam lokasi penelitian. 

                                                             
33

 Ibid., 240. 
 

34
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 244. 

 35
 Ibid., 246-253. 
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b. Penyajian Data 

       Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendeskripsikan 

data dapat memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipelajari tersebut. Data disajikan 

dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti menyajikan 

data berupa praktik bagi hasil yang diterapkan oleh 

petani kebun kopi. 

c. Verifikasi 

       Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

menganalisis data yang diperoleh dan disesuaikan 

dengan rumusan masalah dalam penelian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kerjasama di bidang pertanian kebun kopi di Desa 

Remanam Jaya yang dilakukan antara pemilik lahan dan 

petani penggarap menerapkan sistem bagi hasil 

muzara’ah. Dengan cara pemilik lahan menyerahkan 

kebun kopi untuk dikelola dan dirawat oleh petani 

penggarap. Akad muzara’ah dilakukan sekedar perjanjian 

menggunakan lisan saja tanpa buktu tertulis bahkan tak 

jarang pada saat akad tidak perlu membutuhkan saksi. 

Sistem bagi hasil muzara’ah ditentukan diawal 

kesepakatan sebesar 50% pemilik lahan dan 50% untuk 

petani penggarap. Segala biaya yang digunakan untuk 

merawat kebun kopi ditanggung kedua pihak. 

2. Kesejahteraan masyarakat merupakann suatu keadaan 

terpenuhinya kebutuhan dasar, baik melalui usaha yang 

dilakukan masyarakat maupun melaui program 

pemerintah. Dalam pelaksanaan kerjasama sistem bagi 

hasil memberikan banyak dampak positif bagi petani kopi 

di Desa Remanam Jaya. Kesejahteraan selalu dikaitkan 

dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas 

maka pendapatan yang diperoleh semakin tinggi. 

Meskipun memberikan keuntungan bagi kedua pihak, 

manfaat kerjasama bagi hasil ini belum sepenuhnya 

mengarah ke kesejahteraan petani kebun kopi. 

3. Kerjasama bagi hasil muzara’ah kebun kopi di Desa 

Remanam Jaya dilaksanakan dengan cukup baik, 

meskipun terdapat sedikit pelaksanaan yang kurang 

sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal akad muzara’ah 

yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi 

serta terdapat petani yang tidak jujur akan penghasilan 

panen. 



101 
 

 

B. Saran  

     Penulis telah memaparkan pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil muzara’ah kebun kopi di Desa Remanam Jaya, maka 

penulis akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Akad hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat 

meminimalisir pemutusan kerjasama sepihak dikemudian 

hari. Hal ini juga menghindari adanya perselisihan 

diantara kedua pihak. 

2. Jika tidak ada saksi dapat membawa saudara dari salah 

satu pihak yang akan bekerja sama. 

3. Petani penggarap hendaknya bertanggung jawab apabila 

sudah diberi wewenang untuk mengelola dan merawat 

lahan orang lain serta jujur dalam bekerja. 

4. Pemilik Lahan disarankan agar tidak mengedepankan 

kepentingan pribadi, supaya pihak lain tidak merasa 

dirugikan. 

5. Petani penggarap hendaknya lebih terbuka kepada 

pemilik lahan. 

6. Kepada praktisi Ekonomi Islam hendaknya berperan 

dalam memberikan penjelasan sistem kerjasama yang 

sesuai syari’at Islam, agar masyarakat tidak menyimpang 

dari aturan syari’ah. 
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