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ABSTRAK 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN 

USAHA TERNAK AYAM BROILER 

 

(Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung) 

 

Oleh :  

Aranti Diaz Arizki  

 

Kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau 

lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan usaha dalam mencapai 

tujuan bersama. Kemitraan di harapkan dapat menjadi solusi bagi perkembangan 

dan kemajuan peternak yang memiliki keterbatasan modal. Dalam kerjasama yang 

dilakukan antara  PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak menggunakan pola  

kemitraan inti plasma antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan 

perusahaan inti yang bermitra. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu 

membutuhkan orang lain untuk saling dapat bekerjasama dan merefleksikan diri 

untuk saling tolong menolong. Islam memperbolehkan berserikat dalam  usaha 

diantaranya hubungan mitra usaha antara perusahaan dengan peternak dimana 

pihak perusahaan membantu mengembangkan usaha pihak peternak yang 

memiliki keterbatasan modal  untuk dapat maju bersama.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1.Bagaimana praktik kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa 

dengan peternak ayam broiler, 2.Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

sistem kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak 

ayam broiler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

kemitraan yang dilakukan oleh  PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam 

broiler. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap sistem kemitraan 

yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler.  

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi, 

wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisa dilakukan secara kualitatif 

dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang 

khusus ditarik generalisasi secara umum.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha 

ternak ayam broiler yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak 

menggunakan perjanjian baku. Dalam pelaksanaannya peternak memperoleh 

keuntungan dari segi permodalan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan, 

sedangkan perusahaan diuntungkan karena dapat memasarkan hasil produksi 

ayam dari peternak. Dalam hukum Islam terdapat bentuk kerjasama yaitu di 

antaranya Syirkah dimana masing-masing pihak berkonstribusi modal dan bagi 

hasil Muḍ arabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan 

bersama.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif  Tidak di lambangkan Tidak dilambangkan  ا

 Ba B/b Be ب 

 Ta T/t Te ت 

 Ṡa Ṡ/ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J/j Je  ج

 Ḥa Ḥ/ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح 

 Kha Kh/kh Ka dan Ha خ 

 Dal D/d De  د

 Żal Ż/ż Zet ( dengan titik diatas) ذ

 Ra R/r Er  ر

 Zai Z/z Zet  ز

 Sin S/s Es س 

 Syin Sy/sy Es dan ye ش 

 Ṣad ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah) ص 

 Ḍad Ḍ/ḍ  De (dengan titik di bawah)  ض

 Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah)  ط

 Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik di bawah)  ظ

 Ain ‘- Apostrof terbalik ‘  ع

  Gain G/g Ge  غ

  Fa F/f Ef ف 

  Qof Q/q Qi ق

 Kaf K/k Ka  ك

 Lam L/l El  ل

 Mim M/m Em  م

 Nun N/n En  ن

 Wau W/w We  و

 Ha H/h Ha  ه

 Hamzah  -ʼ Apostrof  ء

 Ya Y/y Ye  ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَا 

 Kasrah I I اِا 

 Ḍammah U U اُا 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I  َا ْي 

وْي    َا

Fatḥah dan 

wau Au A dan U 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

| ...ىَا   fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ... ا َا

ى ِِا  Kasrah dan ya ῑ i dan garis di atas 
و ُِا  ḍammah dan wau Ū u  dan garus di atas 

 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 al ḥikmah :  ا ْل ِح ْل مُةا

5. Syaddah (Tasydῑd) 
Syaddah atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydῑd ( ّا  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh: 

 rabbanaā : َرابَّنَا
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). Contohnya: 

 al-bilādu :  َ ْل ِح َ ُةا
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MOTTO 

                                

                     ٱلّٰل  َه          

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisa' (4): 29)*
1
 

 

 

 

  

                                                             
 * Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 

65.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini 

terlebih dahulu akan di jelaskan secara singkat beberapa istilah yang terdapat 

pada judul tersebut. Judul skripsi ini adalah : “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler’’ (Studi di PT. 

Ciomas Adisatwa Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebegai berikut:  

Tinjauan, yaitu hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki 

dan mengamati suatu obyek tertentu.
1
 

Hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
 

Sistem, yaitu sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang 

bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud, sekelompok dari 

pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur 

baik- baik cara metode  yang teratur untuk melakukan sesuatu.
3
   

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 951. 
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 

h.6. 
3Departemen Pendidikan,Kamus Bahasa Indononesia Milenium, (Surabaya: Karina,  

2002),  h.549. 
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Kemitraan, yaitu perihal hubungan (jalinan kerja sama dsb) sebagai 

mitra.
4
 

Ayam Broiler, adalah ternak ayam yang paling ekonomis bila 

dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam broiler mempunyai kelebihan 

dalam waktu relatif cepat dan singkat, daging ayam bisa dipasarkan atau 

konsumsi paling lama pada usia potong 12 minggu dengan berat hidup 1,5 kg-

3,0 kg.
5
 

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah upaya pengkajian secara 

mendalam tentang praktik mitra usaha yang dilakukan oleh perusahaan PT. 

Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler ditinjau dalam persefektif 

Hukum Islam. Penelitian ini akan dilakukan pada PT. Ciomas Adisatwa 

Bandar Lampung.  

 

B. Alasan Memilih Judul  

Alasan memilih judul pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1. Alasan Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik 

untuk dikaji, hal ini dikarenakan keterbatasan modal dan teknologi yang 

dimiliki plasma (peternak) dalam melakukan usaha perternakan ayam 

menyebabkan berkurangnya presentase peternak mandiri, dimana sebagian 

besar memilih untuk bergabung dengan perusahaan kemitraan, dengan 

pola kemitraan ini plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan 

                                                             
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:PT 

Gramedia. Gramedia Pustaka , 2007), h.750. 
5Bambang Agus Murtidjo, Pedoman Beternak Ayam Broiler, (Yogyakarta: Kanisus, 

1987), h.8-9. 
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sedangkan inti (perusahaan) diuntungkan karena dapat memasarkan hasil 

produksi. Pihak inti yang latar belakang lebih kuat baik dari modal, SDM, 

dan management menentukan seluruh isi perjanjian sedangkan plasma 

hanya dapat menerima saja tanpa ada perundingan mengenai isi kontrak.  

2. Alasan subjektif  

a. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, 

khususnya dilingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Kemitraan Usaha dalam Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. 

Ciomas Adisatwa Bandar Lampung) 

b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang,  

sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.  

c. Pokok permasalahaan ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari 

pada fakultas Syari‟ah dan Hukum Jurusan Muamalah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Hakikatnya manusia diciptakan sebagai mahluk sosial yaitu mahluk 

yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian. Manusia 

dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan 

hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. 

Aktivitas muamalah dalam Islam dituangkan dalam bentuk akad, pada 

penyusunan akad tidak terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah. Prinsip 

dalam akad tersebut bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah sehingga prinsip 



4 
 

perjanjian syariah yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung 

kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. 

Islam merupakan ajaran Allah SWT, yang mengatur seluruh bidang 

kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah 

satu bidang yang diatur adalah hukum.
6
 Islam memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk melakukan suatu perikatan apabila telah disepakati bentuk 

dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan 

harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh 

dilaksanakan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan 

tersebut.
7
Islam memperbolehkan berserikat dalam usaha diantaranya 

hubungan mitra usaha antara perusahaan dengan peternak. Manusia 

diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang 

seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. 

Ekonomi merupakan kegiatan  yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia. 
8
 

Di dalam hukum Islam terdapat dua macam bentuk kerja sama 

diantaranya Muḍarabah dan Syirkah. Muḍarabah adalah kerjasama antara 

pihak ṣahibul Maal yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang 

bertindak sebagai pengelola dana.
9
 Sedangkan syirkah yaitu kemitraan usaha 

                                                             
6 Gemala Dewi,Widyaningsih,Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,  

(Jakarta: Kencana,2005), h. 25 
7Ibid, h.31  
8 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), h. 4 
9 Saleh Al Fauzun, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 466 
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dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk 

membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab.
10

 

Dalam syirkah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang ta’awun 

(gotong royong), Ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat 

terasa ketika pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal 

karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, 

pengalaman,ketersediaan waktu dan sebagainya, selain itu keuntungan yang 

dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan rill. Prinsip keadilan 

juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung 

risiko finansial yang juga lebih besar. Untuk menghindari persengketaan 

dikemudian hari sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri 

oleh para saksi.
11

 Akad Syirkah dibolehkan, menurut para ulama fiqh, 

berdasarkan kepada firman Allah SWT: 

…                      …  

 „‟…. Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta….”
12

 (Q.S An- 

Nisa‘ (4): 12). 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman:  

  …                           

     …     

“…Sesungguhnya kebanyakan dari orang orang yang berserikat itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 

                                                             
10 Latif M.Algaoud dan Meruyn K. Lewis, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan 

Prospek, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h.69. 
11 Sri Nurhayati-Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), h. 142 
12

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 

63 



6 
 

orang orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan amat 

sedikit mereka ini”.
13

 (Q.S. Sad (38): 24). 

 

Dalam kerjasama syirkah bahwa pernyataan ijab dan qabul harus 

dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad) dengan penawaran dan penerimaan harus secara 

eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Penerimaan dan penawaran dilakukan 

saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis. Selain itu para pihak yang 

berkontrak harus cakap hukum bahwa setiap mitra harus menyedikan dana dan 

pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra 

memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan 

masing masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas 

syirkah dengan memerhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan 

kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Seorang mitra tidak diizinkan untuk 

mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Dan objek 

akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian). Sedangkan biaya operasional 

dan persengketaan adalah biaya operasional yang dibebankan pada modal 

bersama. 
14

 

Kerjasama dalam sistem kemitraan antara peternak ayam boiler dengan 

perusahaan telah berlangsung lama dimana perusahaan sebagai “inti” yang 

menyediakan seluruh sarana peroduksi seperti bibit ayam, pakan ternak, obat-

obatan, sedangkan peternak menyediakan kandang, peralatan kandang dan 

tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya bahwa inti mempunyai hak untuk 

                                                             
13

Ibid, h. 363 
14 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, cet-ke 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2004),  h. 

211 
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menentukan sapronak (Sarana Produksi Ternak), serta mendapatkan seluruh 

dari hasil panen dengan kualitas dan kuantitas hasil panen yang baik, 

sedangkan hak peternak mendapat sarana produksi serta mendapatkan saran 

penangan penyakit oleh PPL (Petugas Pegawas Lapangan). Kewajiban dari 

inti menjamin kelancaran sapronak (Sarana Produksi Ternak), dan menjamin 

kepastian pemasaran, sedangkan kewajiban dari peternak memberikan laporan 

dalam setiap kegiatan pemeliharaan, serta laporan mengenai wabah penyakit 

ayam. Dalam pelaksanaannya terdapat prosedur yang harus dipenuhi apabila 

bekerjasama dengan perusahaan yaitu: peternak sebagai plasma yang ingin 

berkerjasama harus mempunyai kandang lengkap dengan surat perizinannya, 

peternak mengajukan pendaftaran kerjasama dengan mencantumkan luas 

kandang dan sarana peralatan, selanjutnya pihak perusahaan melakukan 

peninjauan langsung kelokasi untuk mengetahui layak tidaknya kandang untuk 

pemeliharaan. Adapun bukti perjanjian antara peternak dengan perusahaan 

dalam kerja samanya maka wajib bagi peternak memberikan jaminan.
15

 

Kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak, masing- 

masing pihak berkonstribusi modal dengan kesepakatan bersama, namun 

pihak perusahaan yang latar belakangnya lebih kuat baik dari modal, SDM, 

dan management menentukan seluruh isi perjanjian sedangkan peternak hanya 

dapat menerima saja. Dalam kenyataannya peternak menjadi pihak yang 

lemah posisinya karena kontrak kemitraan yang diberikan merupakan aturan 

                                                             
15Wawancara  dengan  Rizki, Bagian Produksi , tanggal 26 Mei 2017 
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baku yang dibuat oleh inti untuk diterima tanpa adanya perundingan mengenai 

isi kontrak.  

Kerjasama menimbulkan perjanjian kerja menurut Ahmad Azhar 

Basyir bahwa syarat sahnya perjanjian kerja adalah pekerjaan yang 

diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut 

ketentuan syariat, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat.
16

 

Usaha peternakan merupakan usaha yang banyak dilakukan, namun 

masih jarang yang membudikan ayam broiler karena perawatan ayam broiler 

repot dan tidak tahan penyakit selain itu telur yang dihasilkan adalah telur 

putih berbeda dengan telur jenis ayam ras lainnya, termasuk usaha peternak 

ayam broiler karena ayam broiler dapat dijual sebelum usia 8 minggu dan 

pada usia itu bobot ayam tubuhnya hampir sama dengan tubuh ayam kampung 

berusia sekitar satu tahun. Ayam boiler dikenal sebagai ayam pedaging 

saingan baru ayam kampung karena mempunyai rasa yang khas, empuk, dan 

dagingnya banyak. 
17

 Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau 

lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap dari mereka memberikan konstribusi 

dari modal syirkah dengan kesepakatan berbagi keuntungan dan kerugian.
18

 

  

                                                             
16 Suhrawardi, K.Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), h.165. 
17 Muhammad Rasyaf, Beternak Ayam Pedaging, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 4.  
18

Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah(Klasik dan Kontemporer), (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), h.  153 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraikan latar belakang masalah diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana praktik kemitraan yang dilakukan oleh PT.Ciomas Adisatwa 

dengan peternak ayam broiler ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kemitraan yang 

dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler ?  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui praktik kemitraan yang dilakukan oleh  PT. Ciomas 

Adisatwa dengan peternak ayam broiler. 

b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap sistem kemitraan 

yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler.  

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Secara teoritis, memberikan sumbangan akademis kepada Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sifatnya penerapan ilmu yang 

telah didapat selama bangku perkuliahan  

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum 

Islam. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam skripsi sebagai berikut:  

1. Jenis  dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat 

data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya. 
19

 

penelitian ini juga menggunakan penelitian Library Research yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan literatur seperti: buku-buku, majalah,dokumen, catatan dan 

kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. 
20

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu 

suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang 

disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterprestasikan dan kemudian 

disimpulkan.
21

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua 

jenis sumber data sebagai berikut :  

a. Sumber Data Primer  

                                                             
19

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet-ke10, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h.24 

 20 Ibid, h.28 
21Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, cet-ke3, 2011), h. 

106. 
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Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 

Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview dengan 

perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data 

primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, 

hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek 

penelitian.
22

 

3. Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
23

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden 

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
24

Dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi secara faktual. Dalam wawancara ini 

                                                             
22

Ibid, h. 107. 
23 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 70 
24Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan  

LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.  107. 
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penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung 

kepada pihak perusahaan dan pihak peternak.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjuk pada subyek peneliti,namun melalui dokumen. 

25
Metode dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau 

dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang pelaksanaan 

kemitraan tersebut.  

d. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
26

 Populasi 

diartikan sebagai generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan 

ditarik kesimpulannya.  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti
27

. 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi <100 maka yang 

dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. 

selanjutnya jika populasinya >100 orang dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak 

yang melakukan kerjasama usaha ternak ayam broiler berjumlah 10 

orang terdiri dari 5 pihak perusahaan dan 5 pihak plasma. Pihak 

plasma yang diambil sebagai sampel bertempat tinggal di Desa Sabah 

                                                             
 25 Ibid, h.115 

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 130.  
27 Ibid, h. 131 
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Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung.  

Dalam penetapan jumlah sampel penulis menggunakan metode 

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga 

relevan dengan desain penelitian. Yakni dalam menetapkan sampel 

didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk 

menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan 

yang dikaji sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari 

keseluruhan sampel yang ada, adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini yaitu 10 orang terdiri :  

1. Perusahaan sebagai Inti sebanyak 5 orang yaitu Dina, Slamet, 

Ferry, Riana, Rizky. 

2. Peternak sebagai Plasma sebanyak 5 orang yaitu Dicler, Rosyid, 

Lilis, Suji Astuti, Suwarjono. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang 

penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami diri sendiri maupun orang lain. 

Untuk meganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis 



14 
 

kualitatif menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.   Kemitraan Usaha dan Hukum Perjanjian dalam Islam  

1. Pengertian Kemitraan  

   Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar 

atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di 

sektor jasa-jasa dengan industri kecil berdasarkan azas saling 

membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  Sistem 

keterkaitan dan kemitraan akan menghasilkan nilai tambah (ekonomi dan 

sosial) yang akan memperkuat struktur industri dan ekonomi nasional.
1
 

  Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

Keberhasilan kemitraan sangat di tentukan oleh adanya kepatuhan diantara 

yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. 
2
 

  Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan 

di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Pemahaman etika 

bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan 

suatu solusi dalam mengatasi keberhasilan dalam bermitra. Dengan 

demikian kemitraan sebagai fondasi untuk meletakkan pilar-pilar 

kemitraan sebagai strategi dalam memacu keberhasilan dalam bermitra. Di 

                                                             
1 Thee Kian Wiee, Dialog kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam 

Sektor Industri Pengelolaan, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 2. 
2 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha (Konsepsi dan Strategi, ( Jakarta: Pustaka 

sinar Harapan, 2002), h. 10. 
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lain pihak kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan waktu dan 

berkembang secara dinamis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari 

perilaku kemitraan. 

  Pola kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan antara 

perusahaan dengan peternak dalam upaya pengelolaan usaha peternakan. 

Dalam pola kemitraan menjadi daya tarik pengusaha dan peternak dalam 

menjalankan usaha, namun dalam menjalankan usaha dengan pola 

kemitraan tidak semudah yang di bayangkan karena terdapat kelemahan 

dari pola tersebut. 
3
 

Kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi bagi perkembangan dan 

kemajuaan peternak dengan keterbatasan modal. Adapun dalam Firman Allah 

SWT berkaitan dengan manfaat usaha dalam peternakan :  

            ٱلّٰل  َه                  

                    

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan 

supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan 

atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang 

ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) 

berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”( Q.S 

Al Hajj: (22): 28) 

 

  Kemitraan sebagai suatu proses. Proses yang dimulai dengan 

perencanaan, kemudian rencana diimplementasikan dan selanjutnya 

dimonitor serta dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Karena 

kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya dapat secara 

optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. 

                                                             
3 Ibid, h. 43. 
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Keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh 

pihak yang bermitra baik dari segi materil maupun non-materil.
4
 

  Ketika suatu kemitraan telah berjalan maka akan menimbulkan 

suatu perjanjian menurut Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.
5
 

  Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang 

menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu 

pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun muncul dari dua pihak, 

seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti 

keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan 

kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam 

lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
6
 

  Perjanjian atau perikatan berasal dari bahasa Belanda (verbintenis). 

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang 

yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (rechtsfeiten). 

Peristiwa hukum menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu 

dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak 

memiliki hak dan kewajiban timbal balik.
7
 

 

                                                             
4 Ibid, h. 46. 
5
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, cet-2 

(Jakarta: Sinar Grafika,1997), h.1. 
6 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet ke-3  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 35. 
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2014), h. 229. 
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2. Jenis Kemitraan Usaha  

  Kemitraan usaha merupakan hubungan bisnis usaha yang 

melibatkan satu atau kelompok orang atau badan hukum dengan satu atau 

sekelompok atau beberapa kelompok orang  yang masing-masing pihak 

memperoleh penghasilan dari usaha bisnis yang sama atau saling berkaitan 

dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan dan 

keterpaduan yang dilandasi saling menguntungkan, saling memerlukan 

dan saling melaksanakan etika bisnis. Beberapa jenis pola kemitraan yang 

telah banyak dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Pola Inti Plasma 

  Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang 

bermitra. Adapun keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain:  

1. Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara 

pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil 

sebagai plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah 

memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, 

bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. 

2. Kemitraan inti plasma berperan sebagai upaya pemberdayaan 

pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan sehingga 

pasokan bahan baku dapat terjamin dalam jumlah dan standar yang 

diperlukan. 
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3. Kemitraan inti plasma dengan  beberapa usaha kecil yang di bimbing 

usaha besar atau menengah mampu memenuhi skala ekonomi 

sehingga efisiensi. 
8
 

b. Pola Subkontrak  

  Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara 

perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra  usaha yang 

memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai 

bagian dari komponen produksinya. Kemitraan pola subkontrak ini 

mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya ahli 

teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk 

kelompok mitra usaha. 
9
 

c. Pola Dagang Umum  

  Menurut peraturan pemerintah No.44 tahun 1997, pola dagang 

umum merupakan pola hubungan kemitra usaha yang memasarkan hasil 

dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan 

oleh perusahaan.  Keuntungan pola kemitraan ini dapat menjamin harga 

atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah di 

tentukan atau disepakati. 
10

 

d. Pola Keagenan  

  Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan 

dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan 

jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. 

                                                             
 8 Ibid, h.68. 

 9  Ibid,h.72. 

 10 Ibid h.75. 



20 
 

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan 

dapat berbentuk komisi atau fee yang diusahakan oleh usaha besar atau 

menengah. 
11

  

3.  Hukum Perjanjian Islam 

Perjanjian merupakan persetujuan kedua belah pihak yang 

bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan 

dilakukan dalam suatu hal khusus setelah akad secara efektif mulai di 

berlakukan. Dengan demikian, akad diwujudkan dalam ijab dan qabul 

yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap 

perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan 

kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh 

kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab qabul yang 

didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan 

akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan 

kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.
12

 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai 

suatu perikatan antara ijab dan  qabul dengan cara yang di benarkan syara‟ 

yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.
13

 Ijab adalah 

pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, 

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. 

                                                             
 11 Ibid, h.76. 

12 Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46 
13Ahamad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: UII Press ), h. 65. 
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Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa akad merupakan perjanjian 

yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak 

bagi pihak lain atas prestasi tersebut sebagai timbal balik.
14

 

4.  Unsur-Unsur Perjanjian  

  Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang 

memenuhi unsur unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-

undang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat rumusan 

tentang perikatan namun dalam Pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiap- 

tiap perikatan lahir baik karena persetujuan dan karena undang-undang. 

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang sah dan mengikat 

diakui dan memiliki akibat hukum. 
15

  

Unsur-unsur perjanjian: 

a. Unsur Esensilia 

  Unsur esensilia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian 

tanpa adanya unsur esensilia maka tidak ada perjanjian. Contohnya 

dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan 

harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam 

perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak 

ada hal tertentu yang diperjanjikan.  

 

 

                                                             
14

Khotibul Umam , Op.Cit, h. 46. 
 15R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa,1993), h. 

138. 
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b. Unsur Naturalia 

  Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-

undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam 

perjanjian, maka undang-undang  yang mengaturnya. Jadi, unsur 

naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap  ada dalam perjanjian. 

Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat 

tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa 

penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.  

c. Unsur Aksidentalia  

  Unsur aksidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para 

pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian 

jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai 

membayar hutangnya, dikenakan denda 2 persen perbulan 

keterlabamtan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 bulan 

berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh 

kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul 

lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan 

merupakan unsur esensial dalam perjanjian. 
16

 

5.  Rukun- Rukun Perjanjian  

  Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua 

orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, adapun rukun-

rukun perjanjian yaitu : 

                                                             
 16 R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, ( jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 16. 
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a. ‘Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri 

dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.  

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

c. Mauḍu’ al ‘aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 

d. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.  

e. Ṣighat al’aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang 

keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari 

pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.  

 Hal hal yanag harus diperhatikan dalam Ṣighat al’ Aqd ialah:  

a. Ṣighat al-‘aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul 

harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.  

b. Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan 

menerima lafazh, misalnya sesorang berkata, „‟Aku serahkan benda ini 

kepadamu sebagai titipan‟‟ tetapi yang mengucapkan qabul berkata, 

„‟ Aku terima benda ini sebagai pemberian‟‟. 

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-

takuti oleh orang lain karena harus saling ridha. 
17

 

 

 

                                                             
 17 Hendi Suhendi,  Fiqh Muamalah,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 47.  
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Adapun kaitannya dengan seseorang yang melakukan akad 

(perjanjian) tidak boleh dalam keadaan terpaksa hal ini sebagaimana 

firman Allah SWT :  

                       

           ٱلّٰل  َه           

„‟Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu‟‟. ( Q.S An- Nisa (4): 29).  

 

6.   Syarat Sahnya Perjanjian  

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah :  

a. Tidak menyalahi hukum syari‟ah yang disepakati adanya.  

  Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh pihak itu 

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan 

yang melawan hukum syari‟ah, sebab perjanjian yang bertentangan 

dengan ketentuan hukum syari‟ah tidak sah, dan dengan sendirinya 

tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau 

melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi 

perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum  (Hukum 

Syari‟ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi 

hukum. Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan 

hukum terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW :  

 „‟ Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah 

batil, sekalipun seribu syarat‟‟. 
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b. Harus sama ridha dan ada pilihan  

  Perjanjian yang diadakan oleh pihak harus didasarkan kepada 

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau 

rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus 

merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti 

tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, 

dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak 

yang mengadakan perjanjian. 

c. Harus jelas dan gamblang 

  Perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak harus terang tentang 

apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan 

terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah 

mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat 

pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang 

mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian 

haruslah mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang telah 

mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang di timbulkan 

oleh perjanjian itu. 
18

 

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam 

mempunyai dua macam konsekuensi yuridis:  

                                                             
18

.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, Op.Cit, h. 2.  
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1. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela 

dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh 

salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada 

pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memuntuskan perjanjian 

melalui pengadilan.  

2. Perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan 

mendapatkan sanksi dari Allah SWT, diakhirat kelak. Hal ini 

menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang Muslim 

mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.  

Setiap akad yang di buat oleh para pihak atau subjek hukum, pasti 

memiliki tujuan tertentu, sebagaimana halnya dalam KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa disertai suatu klausa dianggap 

tidak ada atau batal demi hukum. Hal serupa juga terjadi di dalam Hukum 

Perjanjian Islam. Bahwa setiap akad atau perjanjian yang dibuat harus 

senantiasa memiliki tujuan yang jelas dan tidak melanggar ketentuan 

ketentuan syara‟.  
19

 

7.  Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam  

a.  Al-Hurriyah (Kebebasan) 

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, 

dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. 

Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan 

dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan 

                                                             
19 Khotibul Umam, Op. Cit, h. 52. 
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bagaimana cara menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan 

bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi 

dikemudian hari.  

Asas berkonrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan 

syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur 

paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya unsur tidak boleh ada 

paksaan berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apa pun harus 

didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai syariah.  

b. Al Musawah ( Persamaan atau Kesetaraan)  

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai 

kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad atau 

perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang 

seimbang. Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua 

orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum sedangkan 

yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya 

disisi Allah Swt adalah derajat ketakwaannya.  

c. Al ‘Adalah ( Keadilan ) 

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut 

para pihak untuk melalukan yang benar dalam pengungkapan kehendak 

dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus 

senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta 

tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.  
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d. Al Ridha ( Kerelaan) 

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus 

atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus di dasarkan pada 

kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, 

tekanan, penipuan dan mis-statemen. 
20

 

e. Aṣ Ṣidiq ( Kebenaran dan Kejujuran ) 

Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan 

penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat 

berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di 

dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan 

hak kepada pihak lain untuk kebohongan atau penipuan, memberikan 

hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan 

perjanjian.  

f. Al Kitabah ( Tertulis ) 

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih 

berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi 

sengketa.  

Berdasarkan kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seorang subjek 

hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain 

harus didasari dengan subjek hukum lainnya, selain harus di dasari dengan 

adanya kata sepakat ternyata juga di anjurkan untuk di tuangkan dalam 

bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Pembuatan perjanjian 

                                                             
20 Ibid, h. 54. 
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secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul 

sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang 

terjadi. 
21

 

 

B.  Perjanjian Kerja  

1. Pengertian Perjanjian Kerja  

  Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut perjanjian 

perburuhan (Arbeidsoverkenkoms). Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan 

pengertian sebagai berikut : 

‟‟ Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu si buruh, 

mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan 

untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengen menerima upah‟‟ 

sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 14 diberikan pengertian yakni: 

„‟Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara 

lisan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 

tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak‟‟ 

  Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja 

adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan 

diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, 

dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan 

membayar upah.
22

 

                                                             
21 Ibid, h. 55. 

 22Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial  Berdasarkan Asas keadilan), (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), h. 69. 
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2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja  

a. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan 

  Suatu perjajanjian kerja haruslah ada suatu pekerjaan yang 

diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat 

perjanjian kerja tersebut, pekerjaan yang dikerjaan oleh pekerja itu 

sendiri, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain untuk 

mengerjakan, pekerjaan tersebut haruslah berpedoman pada perjanjian 

kerja. 
23

 

b. Adanya Unsur Pelayanan  

  Bahwa dalam melakukan pekerjakan dilakukan sebagai manifestasi 

adanya perjanjian kerja,  manifestasi dari pekerjaan yang diberikan 

kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus 

tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai 

dengan yang di perjanjikan.  

c. Adanya Unsur Waktu Tertentu  

  Dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu 

dalam melakukan pekerjaan pekerja tidak boleh melakukan  sekehendak 

dari si majikan dan juga tidak boleh dilakukan seumur hidup. Apabila 

pekerjaan tersebut dilakukan selama seumur hidup, maka dinamakan 

perbudakan dan bukan perjanjian kerja. Jadi unsur waktu dimaksud 

                                                             
 23 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanajian Kerja, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 

1993), h. 28. 
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bahwa dalam melakukan pekerjaan harus disepakati jangka waktunya 

dengan unsur jangka waktu yang dibuat secara tegas.
24

 

d. Adanya Unsur Upah  

  Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja 

(perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang 

pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. 

Sehingga apabila tidak ada usnur upah, maka hubungan tersebut bukan 

meupakan hubungan kerja. 
25

 

3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja  

  Pada umunya setiap perjanjan kerja dibuat untuk memenuhi syarat-

syarat sahnya sebuah perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat 

materill   dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat-syarat terkait 

materi atau substansi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. 

Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat terkait format atau bentuk 

yang harus dipenuhi  dalam suatu perjanjian.  Syarat-syarat perjanjian 

kerja yang telah diatur dalam UUK sebagai berikut :  

a. Syarat Materiil  

 Diatur dalam pasal 52 ayat (1) UUK menyatakan bahwa: 

 „‟ Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

                                                             
 24 Ibid, h. 31. 

 25 Ibid, h.32. 
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4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Syarat Formil  

  Diatur dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 dan Pasal 57 

ayat (1) UUK. Pasal 53 UUK menyatakan bahwa: „‟Segala hal dan atau 

biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja 

dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha‟‟.   

  Pasal 54 ayat (1) UUK menyatakan bahwa : „‟perjanjian kerja yang 

dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:  

1. Nama, alamat perusahaan dan jenis uaha.  

2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/ buruh  

3. Jabatan atau jenis pekerjaan  

4. Tempat pekerjaan 

5. Besarnya upah dan cara pembayarannya 

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/ buruh 

7. Dimulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.  

Pasal 55 UUK menyatakan bahwa „‟Perjanjian kerja tidak dapat 

ditarik kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak‟‟  
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  Pasal 57 ayat (1) UUK menyatakan bahwa „‟ Perjanjian kerja untuk  

waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa 

Indonesia dan huruf Latin‟‟ 
26

 

4. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja  

  Pembuatan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha akan 

menimbulkan hubungan kerja diantara keduanya. Hubungan kerja tersebut 

akan melahirkan hak dan kewajiban di antara pekerja dan pengusaha. 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja 

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah. Dengan lahirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusha 

maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

ditunaikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksankan kewajiban maka 

dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Dalam 

pasal 50 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa: ‟‟Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian 

kerja antara pengusaha dan pekerja‟‟. 

  Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha 

yang terjadi setelah perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian di mana 

pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan 

dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupan untuk 

memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. 
27

 

                                                             
 26Abdul Khakim, Aspek Hukum  Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 68. 

 27Broto Suwiryo, Op. Cit, h. 70. 
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 Islam memberikan ruang untuk dapat melakukan suatu pekerjaan  

sebagaimana dalam Firman Allah SWT :  

        
  ٱُهّٰلل                        

                 

„‟Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan‟‟ (Q.S  At-Taubah (9) : 105) 

 

 

C.  Ternak Ayam Broiler 

1. Pengertian Ayam Broiler 

  Ayam boiler disebut juga sebagai ayam potong ras ataupun ayam 

pedaging, ayam boiler merupakan ternak ayam yang paling ekonomis bila 

dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam boiler mempunyai 

kelebihan dalam waktu relatif cepat dan singkat, daging ayam bisa di 

pasarkan atau konsumsi paling lama pada usia potong 12 minggu dengan 

berat hidup 1,5 kg-3,0 kg.
28

  

  Ayam pedaging atau boiler adalah jenis ayam jantan atau betina 

yang berumur dibawah 8 minggu secara intensif dapat memproduksi 

daging secara optimal dalam waktu yang relatif cepat dengan memiliki 

berat ukuran badan yang besar, padat, berisi dan dagingnya yang empuk. 

Ayam boiler memiliki sifat yang menguntungkan peternak dan konsumen 

                                                             
 28 Bambang Agus Murtidjo, Pedoman Beternak Ayam Boiler,( (Yogyakarta: Kanisus, 

1987), h.7. 
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karena dapat menghasilkan daging dengan cepat dan ukuran yang besar 

dibandingkan dengan ayam kampung. 
29

 

2. Sejarah Ayam Broiler  

  Dalam pustaka sejarah, pertengahan abad 19 sebagai abad revolusi 

pembiakan ayam. Pada tahun 1873, mengarahkan para pencinta ternak 

ayam membentuk organisasi bertujuan memperjuangkan keseragaman 

pembakuan untuk sifat-sifat keindahan bulu, bentuk dan produksi. Pada 

tahun 1923, atau setengah abad kemudian usaha penelitian intensif untuk 

mencari strain ayam yang mempunyai kecepatan bertumbuh cepat dan 

mengkonsumsi ransum irit, berhasil dirintis di Semenanjung Delmarva 

Amerika Serikat.  

  Pada tahun 1935, para peneliti untuk pertama kali melaporkan 

keberhasilan penemuan strain boiler. Keunggulan yang dilaporan, ialah 

bahwa ayam ini dalam usia 8 minggu dapat mencapai berat hidup 0,72 kg 

dengan rata rata konversi 4,6 kg. Sepuluh tahun kemudian, atau pada tahun 

1945, setelah dilakukan berbagai usaha penyilangan dengan bangsa-

bangsa ayam yang memiliki potensi pertumbuhan yang cepat, berhasil 

ditemukan strain boiler dengan prestasi dalam usia 8 minggu boiler dapat 

mencapai berat hidup 1 kg dengan konversi ransum 3,4 kg. Tahun 1995, 

melibatkan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ahli ternak unggas, 

biologi, nutrisi, kesehatan ternak, dll. Dan dengan seleksi yang ketat, 

karakteristik ekonomis ayam boiler berhasil ditingkatkan. Dalam usia 8 

                                                             
 29 Tawardi, Beternak Ayam Broiler, ( Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2006), h. 

2 
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minggu dapat mencapai berat hidup 1,27 kg dengan konveksi pakan 2,9 

kg. Pada tahun 1965, prestasi boiler berhasil diperbaiki. Dalam usia 8 

minggu boiler dapat mencapai berat hidup 1,72 kg dengan konveksi pakan 

2,2 kg. sampai akhir tahun 1985, usaha memperbaiki karakeristik 

ekonomis ayam boiler masih terus dilakukan. 
30

 

  Ayam broiler di Indonesia dikenal menjelang periode 1980-an, 

sekalipun murninya sudah diketahui pada tahun 1960-an ketika peternak 

mulai memeliharanya. Sebelumnya ayam yang biasa digunakan adalah 

ayam petelur. Tidak heran bila pada saat itu banyak orang yang antipati 

terhadap daging terhadap daging ayam ras sebab ada perbedaan antara 

daging ayam ras dengan daging ayam petelur, terutama pada tekstur 

dagingnya. Antipati masyarakat yang pada saat itu terbiasa dengan ayam 

kampung terus berkembang hingga pemasaran ayam broiler semakin sulit. 

Peeternak ayam broiler yang baru membuka usaha terpuruk kerugian. Pada 

akhir periode 1980-an itulah pemegang kekuasaan mencanangkan 

penggalakan konsumsi daging ayam untuk menggantikan atau membantu 

konsumsi daging broiler yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. 

Kondisi pun membalik, kini banyak peternak ayam broiler bangkit dan 

peternak musiman muncul. Dari sinilah ayam broiler komersial atau ayam 

broiler final stock  dikenal dan secara perlahan mulai diterima orang. 

Kekaguman orang dan minat pemodal muncul setelah mengetahui bahwa 

                                                             
30 Bambang Agus Murtidjo, Op. Cit, h.7.  
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ayam broiler dapat dijual sebelum usia 8 minggu dan pada usia itu bobot 

tubuhnya hampir sama dengan tubuh ayam kampung berusia satu tahun.
31

 

 

D.  Mitra Usaha Dalam Hukum Islam 

1. Kerjasama Syirkah 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah  

  Pengertian Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 

memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengen kesepakatan.
32

 

  Syirkah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha 

pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai 

investasi usaha baru dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak 

merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola 

usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah 

untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. 

Proposi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proposi modal yang 

disertakan.
33

 Syirkah sebagai bentuk kemitraan yang berlangsung dalam 

                                                             
 31 Muhammad Rasyaf, Beternak Ayam Pedaging, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h.4.  

 32 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 90. 

 33 Ibid, h. 90. 
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jangka waktu terbatas, dan berusaha untuk melaksanakan suatu proyek 

tertentu. 
34

 

Dasar Hukum Syirkah:  

a. Al Qur‟an  

  …                    …     

„‟… Maka mereka berserikat pada sepertiga harta…‟‟ (Q.S An-

Nisaa‟(4):  12) 
35

 
 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman: 

                               

          

„‟Dan sesunggguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain 

kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh‟‟ (Q.S 

Shaad (38):  24). 
36

 

 

b. Hadist  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: 

بَه ُ : ٱلّٰل  َه  ا علل    سلل قَهالَه ٱلّٰل  عَهْن أِبى ُهرَهيْ رَهةَه قَهالَه رَهُسْوُل ا ر اه  أبوا )أَهنَهاثَها ٱىُث اٱشَّرىيكَهْْيى مَهاَلَهْ َيَهُْن أَهحَهُدُُهاصَهاحى
     37(دا 

 “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT 

berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 

salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (H.R. Abu Daud). 

 

 

Maksud dari ḫadîṡ diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu 

bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan 

rezeki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah 

melakukan khianat kepada yang lain, maka Allah akan mencabut 

                                                             
 34 Muhammad, Etika Bisnis Islami, ( Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 149. 

 35 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro,2006),  

h.63. 

 36 Ibid, h. 363. 
37  Abu Daud, Kitab Sunah Darul Fikri, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, h. 127. 
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pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya. Kemudian maksudḫadîṡ 

ini pula, adalah, “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. 

Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Aku akan 

menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada 

keduanya.” Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah 

terbiasa melakukan transaksi syirkah.
38

 

 

Hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Majah:  

 

 ْ ْ  َه َهُ َهارىْي ى ارىْي ى ل ْرَه ثَهرى ْي ٍك  ُدَه 39ُ ْ  َه ثَهرى ْيكى   ى ااَها هىلىلَّ ى  َهُكْ  َه  َه  
 

“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau 

mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak 

membantahku”(H.R. Ibnu Majah) 

Dalam hadis ini menerangkan bahwa dalam melakukan kerjasama syirkah 

tidak boleh saling mengkhianati salah satu pihaknya.  

Hadis Nabi SAW, dari Abu Daud berkata: 

لُي ي َهْو َه بَهْدرٍك   ْ   َهرَهْ ُ  اَهنَها  َهعَهنَّارٌر َهسَهْ دٌر  ىْلنَها ُن ى
40.اى  

“Aku berserikat dengan Ammar dan Sa‟ad mengenai apa yang 

kami peroleh pada hari peperangan badar” (H.R. Abu Daud). 

 

b. Macam-Macam Syirkah  

1. Syirkah Mufawaḍah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih 

untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan modalnya harus 

sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada 

kaitannya dengan hukum, masing-masing anggota mempunyai hak 

untuk bertindak atas nama Syirkah (kerja sama).
41

 

                                                             
38 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, (Depok: Gema Insani, 2011), 

h. 514. 
39 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah,(Riyadh: Muktabah Ma‟arif, 

273 H), h. 232. 
40 Abu Daud, Kitab Sunah Darul Fikri, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, h. 248. 
41

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada,2003), h.164. 
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Hanafi dan Maliki membolehkan Syirkah Mufawaḍah. Namun di 

antara mereka terdapat pebedaan mengenai bentuknya. Menurut 

pendapat Hanafi, Syirkah Mufawaḍah adalah dua orang yang 

berserikat pada usaha bersamaan modalnya. Oleh karena itu, 

menurutnya jika modalnya tidak sama, perkongsian menjadi tidak sah. 

Sehingga jika salah seorang di antara mereka mewariskan hartanya, 

menjadi batallah perkongsian itu sebab harta salah seorang di antara 

mereka tidak sama dengan harta yang lain. Setiap keuntungan yang 

diperoleh salah seorang dari mereka menjadi milik berdua, dan setiap 

hal yang dijaminkan oleh seorang diantara mereka dari harta rampasan 

atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain. Maliki berpendapat 

dalam Syirkah Mufawaḍah boleh tidak sama besar modalnya, dan 

keuntungannya dibagi menurut perbandingan presentase modal 

masing-masing yang ditanam. Baik berupa barang maupun uang. Dan 

tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua harta 

yang dimiliki atau sebagiannya saja untuk usaha, serta sama saja 

antara harta mereka, apakah di campur menjadi satu, dan kekuasan 

berada pada keduannya.
42

 

2. Syirkah Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 

permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara 

membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.
43

 

                                                             
42 Syaikh al-„Allamah Muhammad bin‟Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 

(Bandung: Hasyimi, 2016), h. 251. 
43 M. Ali Hasan, Op. Cit, h.164. 
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Menurut maliki dan Syafi‟I  tidak sah syirkah inan melainkan dengan 

syarat bahwa modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu 

sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seorang dan mana 

milik yang lain. Dalam hal ini, tidak disyaratkan modal sama 

banyaknya. Adapun, kalau modal mereka sama, tetapi salah seorang di 

antara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak dalam 

pembagian laba, maka syirkah ini menjadi batal. Sedangkan menurut 

Hanafi Syirkah seperti ini sah, meskipun yang mensyaratkan itu baru 

dalam masalah perniagaan serta bekerja lebih banyak. 
44

 

3. Syirkah Wujuh, yaitu bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan 

masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan 

dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang 

diperoleh di bagi di antara mereka dengan syarat tertentu.  

Ulama Hanafiah, Hanabilah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian 

jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seorang 

kepada Partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Selain itu, 

banyak manusia yang mempraktekkan perkongsian jenis ini di 

berbagai tempat tanpa ada yang menyangkal. Adapun ulama 

Malikiyah, Syafi‟iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman 

dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak 

sah(batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak 

memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu 

                                                             
44 Syaikh al-„Allamah Muhammad bin‟Abdurrahman ad-Dimasyqi, Op.Cit, h. 252 
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perkongsian.  Selain itu, akan mendekatkan pada munculnya unsur 

penipuan sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan 

tertentu. 
45

 

4. Syirkah Abdan, yaitu persekutuan dua orang dimana masing-masing 

memiliki pekerjaan (seperti tukang jahit, tukang besi dan lain 

sebagainya). Dan keuntungan dari pekerjaan keduanya dibagi di 

antara mereka.  

Syirkah Abdan menurut ulama Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah dan 

Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari Syirkah Abdan
 
 adalah untuk 

mendapat keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan 

mewakilkan. Ulama Hanabilah mensyaratkan kesamaan pekerjaan 

agar Syirkah ini sah, meskipun kedua pekerjaan itu berada di tempat 

yang berbeda. Untuk itu, Syirkah ini boleh dilakukan oleh orang-orang 

yang pekerjaannya sama, dan tidak boleh dilakukan orang-orang yang 

pekerjaannya tidak sam, kecuali jika pekerjaan mereka saling terkait 

seperti tukang tenun dengan tukang pintal. Mereka juga mensyaratkan 

adanya kesepakatan untuk membagi keuntungan sesuai dengan 

pekerjaan masing-masing meskipun setelah itu salah satunya 

menyumbangkan sebagian keuntungannya kepadanya. Syirkah ini 

menjadi tidak sah jika keduanya mensyaratkan perbedaan perbedaan 

dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan, cukup digunakan adat sebagai ukurannya. 

                                                             
45  Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 191.  
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Tidak mengapa terdapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun 

keuntungan keduannya sama. 
46

 

c. Syarat dan Rukun Syirkah  

  Rukun dari akad syirkah yang harus dipenuhi dalam transksi ada 

beberapa yaitu: 

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.  

2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.  

3. Ṣighat yaitu, Ijab dan Qabul.  

 Beberapa syarat pokok syirkah menurut Usmani antara lain :  

1. Syarat akad, hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak 

atau akad yang disepakati bersama, harus mempunyai empat syarat 

yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat yang 

harus dipenuhi.  

2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi 

keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut :  

a) Proporsi keuntungan dibagikan kepada para mitra usaha harus 

disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum 

ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah. 

b) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha 

harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh 

dari usaha.  

                                                             
46 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2011), 

h. 449.  
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3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi 

keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam 

sebagai berikut :  

a) Imam Malik dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa proporsi 

keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal 

yang disertakan.  

b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula 

berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. 

c) Imam Abu Hanafiah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan 

dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun 

demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, 

proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.  

4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap 

mitra memegang kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh 

karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal maka dia 

harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila 

tidak demikian, akad Syirkah tidak sah.  

5. Sifat modal. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang 

diinvestasikan oleh setiap mitra usaha dalam bentuk modal likuid. 

Hal ini berarti bahwa akad syirkah hanya dapat dengan uang dan 

tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari 

suatu perusahaan harus dalam bentuk moneter (Uang).  
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6. Manajemen syirkah. Prinsip normal dari syirkah bahwa setiap mitra 

mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan  bekerja 

untuk usaha.
47

 

d. Hukum Syirkah atau Musyarakah  

1. Hukum tentang modal  

 Berikut ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan operasi modal 

dan pemeliharaannya.  

a. Kekuasaan perwakilan dan pengaturan  

Seorang mitra memiliki hak untuk mengatur aset syirkah 

dalam proses bisnis normal. Syirkah dengan pemberian modal 

(seperti dalam al‟ inan) menciptakan sebuah kesatuan dana. Lalu, 

setiap mitra memberi wewenang mitra lainnya untuk mengatur 

aset. Seorang mitra dinilai berhak atas wewenang itu bila ia 

menggunakannya secara baik dengan memelihara kepentingan 

mitranya. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.  

b. Modal yang tidak dijamin  

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. 

Karena syirkah berdasarkan prinsip al ghurmu bil ghunmi hak 

untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang 

diterima. Tetapi seorang mitra dapat meminta mitra yang lain 

menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.  

                                                             
 47 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 53  
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2. Hukum Mengenai Pekerjaan  

Dalam sebuah syirkah dengan penyetoran modal, setiap mitra 

harus menyediakan pekerjaan. Masing-masing mitra melaksanaakan 

kerja sesuai kontrak syirkah tersebut. Hal ini diatur oleh hukum-

hukum fiqih, di antaranya:  

a. Perwakilan dalam kerja 

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam syirkah atas nama 

pribadi dan wakil mitranya. Ini diatur oleh hukum dasar dari 

kontrak perwakilan dalam fiqih Islam. Beberapa dari hukum ini 

berhubungan dengan pimpinan, sebagian berhubungan dengan 

wakil, dan sebagian lainnya berhubungan dengan hal-hal yang 

menjadi objek perwakilan. Semua ini harus di jelaskan dalam 

kontrak syirkah.  

b. Wilayah kerja 

Pengaturan ini menyangkut wilayah kerja bagi setiap mitra. 

Pekerjaan ini termasuk urusan manajemen bisnis, seperti 

perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan program 

eksekutif, tindak lanjut, supervisi, penilaian kinerja dan 

pembuatan keputusan. Kontrak syirkah seharusnya memuat 

pengaturan kerja bagi setiap mitra, termasuk masalah lalai atau 

kesalahan yang disengaja. 
48

 

 

                                                             
48Muhammad Firdaus, et.al.  Cara Mudah Memahami Akad- Akad Syariah, ( Jakarta : 

Renaisan, 2007), h. 50. 
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3. Hukum Mengenai Keuntungan  

Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal 

tersebut untuk mempertegas dasar berkontrak syirkah agar tidak 

mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan dan penghentian syirkah. Setiap keuntungan mitra 

merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan syirkah. 

Seorang mitra tidak di benarkan untuk menentukan bagian 

keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu melemahkan 

syirkah dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh 

mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, 

kelebihan atau presentase di berikan kepadanya.  

4. Hukum tentang alokasi keuntungan bagi mitra.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai alokasi keuntungan diantara 

para mitra yaitu :  

a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal 

Keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional 

sesuai modal yang di setorkan, tanpa memandang apakah jumlah 

pekerjaan yang di laksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak 

sama. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi‟i. 

menurut mereka, keuntungan adalah hasil modal karena 

pembagian keuntungan itu harus di proporsional. 
49

 

b. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional  

                                                             
49 Ibid, h. 52.  
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Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui pembagian 

keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para 

mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi 

mereka di dasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah 

bukan hasil modal, melaikan hasil intraksi antara modal dan kerja. 

Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari 

lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya 

sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai gantinya 

dari sumbangan kerja yang lebih banyak.  

Mazhab Hanafi dan Hanbali mendukung argumentasi dari 

perkataan Ali bin Abi Thalib r.a :  

„‟ Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, 

sedangkan kerugian  harus proporsional dengan modal mereka‟‟.
50

  

e. Berakhirnya Akad Syirkah 

  Akad syirkah berakhir jika: 

1. Salah satu seorang mitra menghentikan akad. 

2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini mitra 

yang meninggal atau hilang akal dapat diganti oleh seorang ahli 

warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila 

disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. 

3. Modal syirkah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari 

kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang 

                                                             
50 Ibid, h. 53. 
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akal maka kemitraan tersebut bubar. Karena syirkah berawal dari 

kesepakatan untuk bekerjasama dan dalam kegiatan operasional 

setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra 

tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada
51

. 

2. Muḍarabah  

a.  Pengertian  Muḍarabah 

  Muḍarabah berasal dari kata ḍarb berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses 

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.  Secara teknis 

muḍarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (ṣahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muḍarabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung 

jawab atas kerugian tersebut
52

. 

Muḍarabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim 

sejak zaman nabi, bahkan telah di praktikkan oleh bangsa Arab sebelum 

turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai 

pedagang, ia melakukan akad Muḍarabah dengan Khadijah. Dengan 

                                                             
 51 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), h.149.  
52 Muhammad Syafi‟i Antonio, Op.Cit,  h. 94. 
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demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik Muḍarabah ini di 

bolehkan baik menurut Al Qur‟an, Sunnah Maupun Ijma. 
53

  

Rasulullah SAW bersabda : 

ز :  َث َث  ٌث  ِف ْي ِف َّن  اْي َث َث َث    لْيط   ْيا   ِّ بِفااثَّنعِف ْي ِف اِفلْي َث ْيتِف الَثاِفلْي َث ْيحِف خَث قَثا رَث ضَث   وَث ٍل وَث ْي ام  رو ه  ب  ما )أَثاْي َث ْيح   ِف اَثى  َثجَث

(جه ع  ص  ب  

„‟ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu penjualan dengan 

pembayaran ditunda, Muqaradhah (qiradh), mencampurkan burr (biji 

gandum yang masih utuh kulitnya) dengan sya‟ir (biji gandum yang sudah 

bersih dari kulitnya) untuk di rumah,bukan untuk dijual. „‟ 
54

 

  Muḍarabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang 

kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat kentungan maka 

di bagi dua yaitu untuk pihak pemilik modal (ṣahibul mal) dan pelaku 

usaha atau yang menjalankan modal (muḍarib) dengan presentase atau 

jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian 

maka ditanggung oleh pemilik modal.  

 Dasar Hukum Muḍarabah :  

                               

   
  ٱُهّٰلل                              

                           

   ِف
    ٱُهّٰلل         ِف

    ٱُهّٰلل             

                                                             
53 Naf‟an , Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

h. 114. 
54 Al Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 

2015), h. 485 
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       ِف
   ٱُهّٰلل                 

َث 
    ٱُهّٰلل             َث

   ٱُهّٰلل   َث
     ٱُهّٰلل       

„‟Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 

atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 

yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara 

kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di 

muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang 

lain lagi berperang dijalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah 

zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. 

Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 

kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang 

paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah 

ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang‟‟ (Q.S Muzammil (73): 20) 
 

Adapun Firman Allah Swt:  

                          

     ٱلّٰل  َه                         

             

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan 

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 

sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang 

sesat‟‟. ( Q.S Al Baqarah (1): 198) 

 

  Muḍarabah dalam buku Islamic financial management dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut:  

1. Muḍarabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (ṣahibul 

mal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak 
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pengelola usaha ( muḍarib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha 

bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan 

(nisbah) yang disepakati.  

2. Dalam hal terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal 

selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan 

kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi 

tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.  

3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi 

mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
55

.  

b. Jenis akad Muḍarabah  

  Muḍarabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu mudharabah 

muṭalaqah, muḍarabah muqayyadah dan muḍarabah mustarakah. :  

1. Muḍarabah Muṭlaqah adalah Muḍarabah di mana pemilik dananya 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. Muḍarabah ini disebut juga investasi tidak terikat. 

Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. 

Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk 

membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti 

untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras dll. Dalam 

muḍarabah muṭlaqah pengelola dana memiliki kewenangan untuk 

melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan 

tujuan muḍarabah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana 

                                                             
55 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah  Kontemporer,(Jakarta : Rajawali Press,2010),  h.149. 
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melakukan kelalaian atau kecurangan maka pengelola dana harus 

bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila 

bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung 

oleh pemilik dana.  

2. Muḍarabah Muqayyadah adalah muḍarabah dimana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, 

lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak 

mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana 

lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transksi penjualan 

cicilan  tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk 

melakukan investaspihaki sendiri tanpa melalui pihak ketiga
56

.  

 Ṣahibul maal menginvestasikan dananya kepada muḍarib, dan 

memberibatasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. 

Batasannya penggunaan data yang di investasikan adalah : 

a) Tempat dan cara berinvestasi 

b) Jenis investasi 

c) Objek investasi 

d) Jangka waktu 

1) Muḍarabah Muqayyadah on Balance Sheet 

  Merupakan akad mudharabah muqayyadah yang mana 

mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang 

diinvestasikan oleh ṣahibul maal. Dalam akad ini, ṣahibul maal 

                                                             
56 Sri Nurhayati Wasilah , Akutansi Syariah Di Indonesia,( Jakarta:Selemba Empat,2011), 

h. 120. 
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memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang 

jenis usaha, jangka waktu pembiyaannya, dan sector usahanya.  

2) Muḍarabah Muqayyadah off Balance Sheet 

  Merupakan akad mudharabah muqayyadah yang mana 

pihak shahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik 

batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta 

pihak pelaksanaan pekerjaan. Muḍaribnya telah ditetapkan oleh 

ṣahibul maal
57

.  

3. Muḍarabah Musytarakah adalah muḍarabah dimana pengelola dana 

menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.  

 Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad muḍarabah 

dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi 

usaha dengan pertimbangan terntu dan kesepakatan dengan pemilik 

dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha 

tersebut jenis muḍarabah seperti ini disebut muḍarabah musytarakah 

merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad 

musyarakah. 
58

 

c. Nisbah Keuntungan. 

1. Prosentase. 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase 

antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp 

tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40. 

                                                             
57 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 86.   
58 Sri Nurhayati Wasilah , 0p.Cit, h. 12. 
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Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan 

berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati 

ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.  

2. Bagi untung dan bagi rugi. 

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari 

karakteristik akad muḍarabah itu sendiri, yang tergolong kedalam 

kontrak investasi. Dalam kontrak ini return dan timing cash flow kita 

tergantung kepada kinerja sektor rillnya. Bila laba bisnisnya besar, 

kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba 

bisnisnya  kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. 

3. Jaminan. 

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku 

bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, 

bukan karena resiko karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai 

dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, 

maka ṣahib al-mal tidak perlu menaggung kerugian seperti ini.  

4. Menentukan  besarnya nisbah. 

Besarnya nisbah ditentuka berdasarkan kesepakatan masing-

masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besar nisbah ini muncul 

sebagai hasil tawar-menawar antara ṣahib al-mal dengan mudharib. 

Dengan demikian angka nisbah bervariasi. 

5. Cara menyelesaikan kerugian. 

Jika terjadi kerugian, cara menyelesiaknnya adalah: 
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a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan 

merupakan pelindung modal. 

b. Bila kerugian melebihi keuntungan,baru diambil dari pokok 

modal
59

 

 

Skema Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jadi dalam kerjasama yang dilakukan pihak pertama sebagai 

pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan 

dalam muḍarabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

                                                             
 59 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 204.  
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dalam kontrak. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang 

melalukan kelalaian. 
60

 

c. Kedudukan Muḍarabah  

Hukum Muḍarabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-

perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam 

Muḍarabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Ketika harta 

ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan 

pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta 

tersebut berkedudukan sebagai amanat ( titipan). Apabila harta itu rusak 

bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila 

kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.  

Ditinjau dari segi akad, Muḍarabah terdiri atas  dua pihak. Bila ada 

keuntungan dalam pengeloaan uang, laba itu dibagi dua dengan 

presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam 

keuntungan, maka Muḍarabah juga sebagai Syirkah.  

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola  harta, 

pegelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan. 

Sehingga Muḍarabah dianggap ijarah (upah mengupah atau sewa-

menyewa). 
61

 

d. Pembatalan Muḍarabah  

  Muḍarabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai 

berikut : 

                                                             
 60 Nasroen Haruen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gya Media, 2007), h. 278.  

61 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014),  h. 141.  
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1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat Muḍarabah. Jika 

salah satu syarat muḍarabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah 

dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola 

mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena 

tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak 

menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut 

untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian menjadi 

tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh 

yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab 

sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.  

2.  Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 

modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan 

tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung 

jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.  

3.  Apabila pelaksana atau pemilik modal meinggal dunia atau salah 

seorang pemilik modal meninggal dunia, muḍarabah menjadi batal. 

Jika pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mengelola 

modal tersebut. Jika pegelola bertindak menggunakan modal tersebut, 

sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia 

dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai 

ghasab. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal 

itu menguntungkan, keuntungannya di bagi dua.
62

  

                                                             
 62 Ibid,  h. 143.  
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN  

 

 

A. Sejarah Singkat PT. Ciomas Adisatwa 

PT. Ciomas Adisatwa salah satu perusahaan dibawah naungan PT. Japfa 

Comfeed Indonesia,Tbk.  PT. Japfa Comfeed didirikan pada tahun 1971 pada 

awal berdiri bernama PT. Java Pelletizing Factory LTD (Japfa).  Pada tahun 

1991, PT. Japfa comfeed Indonesia, Tbk melakukan akuisisi dengan beberapa 

perusahaan yaitu PT. Comfeed Indonesia, PT.Ometraco Satwafeed dan 

rentetan perusahan lainnya. 

 Pada tahun 1992 mengambil alih PT. Multibreeder Adirama Indonesia 

dengan bisnis utama pembibitan ayam dan PT. Ciomas Adisatwa yang 

bergerak dalam pengolahan ayam dalam kegiatan bisnis kemitraan ayam 

broiler. Dalam kegiatan bisnis PT. Japfa Comfeed Indonesia melakukan 

pembuatan pakan ternak, pengolahan unggas, pembibitan ayam.  

Seiring berjalannya PT. Ciomas Adisatwa pada tahun 1997 pada saat itu 

terjadi krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pada tahun yang 

sama munculnya bisnis kemitraan yang berupaya untuk dapat membantu 

peternak agar dapat maju berkembang dengan pola kemitraan Inti Plasma 

dengan meningkatkan populasi ayam broiler yang pada saat itu penjualan 

pakan produksi melimpah dalam kemitraan sehingga meningkatkan 

pendapatan peternak.  
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PT.Ciomas Adisatwa sebagai salah satu dari perusahaan penyedia 

protein hewani bagi kebutuhan masyarakat terbesar dengan mengedepankan 

komitmen untuk menghasilkan produk terbaik dan terpercaya dengan 

mengedepankan kualitas produk yang unggul dengan diolah secara higenis, 

sehat dan halal. 
1
 

 

B. Visi dan Misi PT. Ciomas Adisatwa 

 Visi: 

 Menjadi Perusahaan Integrated Commercial Farm dan Poultry    

 Misi: 

1. Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui penyediaan Protein Hewani  

asal daging yang sehat, halal dan berkualitas.  

2. Memberikan kontribusi labah yang optimal kepada Japfa Group  

3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan, mitra usaha dan masyarakat 

sekitar
2
 

 

C. Struktur Organisasi PT. Ciomas Adisatwa 

Struktur organisasi merupakan kerangka dari susunan hubungan antara 

fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi yang menunjukkan 

kedudukan terhadap tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu 

organisasi. Dalam struktur organisasi berkenaan dengan tugas individu 

terhadap tugas-tugas yang dikerjakan. Pimpinan perusahaan membagi tugas 

dengan posisi sesuai dengan bidang keahlian masig-masing individu yang 

                                                             
 1 Wawancara dengan Dina, head of F&A, tanggal 20 November 2017   

 2 Dokumentasi, https://arinieka.weebly.com/gallery.html, akses 26 November 2017 

https://arinieka.weebly.com/gallery.html
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akan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam 

mengelola usaha denger kinerja yang profesional
3
.  

Sturktur Organisasai pada PT. Ciomas Adisatwa :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tugas dari masing-masing individu :  

a) Kepala Unit bertugas membuat kebijakan perusahaan dan mengawasi 

setiap kegiatan dalam perusahaan.  

b) Marketing bertugas pengelolaan pakan dan pengelolaan data pemasaran 

serta mengatur penjualan.  

c) Teknikal servis produksi bertugas melakukan pengecekan kelancaran 

produksi  

d) Logistik bertugas penyaluran pakan unggas dan persediaan distibusi 

sapronak (sarana produksi ternak). Pihak logistik menangani 

                                                             
 3 Wawancara dengan Riana, karyawan, tanggal 20 November 2017. 
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penyaluran pakan ternak dari gudang untuk diberikan kepada peternak 

melalui pihak Petugas Lapangan.  

e) Finance and accounting bertugas mengelola keuangan termasuk 

pendapatan dan  pengeluaraan perusahaan. 

D. Ketentuan dan Prosedur Kemitraan Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas 

Adisatwa Bandar Lampung 

 

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan 

antara perusahaan dengan peternak dari segi pengelolaan usaha peternakan  

berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan.  PT. Ciomas Adisatwa salah satunya merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang  commercial farm  dalam kemitraan ayam broiler. 

Bentuk pola kemitraan yang dilakukan oleh PT.Ciomas Adisatwa merupakan 

kemitraan Inti Plasma dimana perusahaan sebagai Inti dan peternak sebagai 

Plasma. Perusahaan dalam kemitraan ini menyediakan DOC, Pakan, obat-

obatan dan vaksin dan memberikan bimbingan teknis  sedangkan peternak 

menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya 

yang di butuhkan. 
4
 

Pola kemitraan menambah pengetahuan teknologi budidaya ayam bagi 

peternak, dimana pihak perusahaan melakukan bimbingan khusus kepada 

peternak mitranya.  Dengan adanya kemitraan mendatangkan manfaat bagi 

peternak terutama dalam terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi peternak 

dan mengurangi resiko kerugian. Bergabungnya peternak dalam perusahaan 

                                                             
 4 Wawancara dengan Slamet, Teknikal Servis Produksi, tanggal 20 November 2017  
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akan terbantu dengan penjualan hasil ayam yang di jamin oleh pihak 

perusahaan.
5
  

Menurut pendapat Dicler bahwa Peternak yang memiliki keterbatasan 

modal akan sangat bergantung dengan perusahaan karena perusahaan akan 

menjamin sistem pemasaran penjualan ayam, serta sangat terbantu oleh 

perusahaan dari segi pemodalan. Peternak yang ingin bergabung dengan 

perusahaan kemitraan harus memenuhi beberapa prosedur yang harus di 

penuhi diantaranya : 

1. Peternak wajib mempunyai kandang pribadi lengkap dengan surat 

perizinannya serta mempunyai perlengkapan kandang.  

2. Peternak yang ingin bergabung dengan perusahaan kemitraan mendatangi 

kantor dan mendaftarkan diri dengan mencantumkan data pribadi serta 

data yang dibutuhkan perusahaan untuk kelayakan kandang.  

3. peternak membawa Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat izin Lingkungan 

serta pas photo 3x6 

4. Perternak yang sudah mendaftarkan diri akan dikunjungin oleh pihak 

peusahaan yang langsung melakukan pengamatan untuk meninjau layak 

tidaknya kandang untuk proses pemeliharaan.  

5. Adanya jaminan.  

Apabila survei kandang sudah dilakukan maka pihak perusahaan akan 

menentukan layak atau tidaknya mitra bergabung dengan perusahaan. Apabila 

telah disetujui dan di anggap layak maka pihak perusahaan akan menentukan 

                                                             
 5 Wawancara dengan, Suji Astuti, plasma, tanggal 24 November 2017.  



64 
 

jumlah kapasitas populasi ayam yang akan dibudidayakan sesuai dengan 

ukuran kandang peternakan. Peternak yang bergabung dengan perusahaan 

tentunya peternak yang berkualitas dalam melakukan budidaya ayam. Dalam 

hal ini plasma merupakan suatu aset yang harus dikembangkan dan di tambah 

jumlahnya karena keberhasilan sebuah perusahaan dilihat dari jumlah peternak 

plasma serta total populasi jumlah ayam yang di milikinya. 
6
 

Ketika suatu kemitraan telah berjalan maka akan menimbulkan suatu 

perjanjian, ketika perjanjian sudah dilaksanakan maka akan menimbulkan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bermitra. Adapaun hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak yang bermitra:  

a. Hak dan Kewajiban Perusahaan Inti  

1. Hak Perusahaan 

a) Menyediakan sapronak (sarana produksi ternak). 

b) Mendapatkan seluruh hasil panen dengan kualitas dan kuantitas 

panen yang baik 

c) Membatalkan kontrak jika mitra melanggar perjanjian  

2. Kewajiban Perusahaan  

a) Menjamin kelancaran sapronak  

b) Menjamin kepastian pasar 

c) Memberikan pembinaan dalam budidaya ayam.  

 

 

                                                             
6 Wawancara dengan Dicler, pengawas Indevenden, tanggal 24 November 2017. 
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b. Hak dan Kewajiban Peternak  

1. Hak Peternak 

a) Mendapatkan sarana produksi 

b) Mendapatkan bantuan atau saran penangan penyakit oleh PPL  

2. Kewajiban Peternak 

a) Memberikan laporan dalam setiap kegiatan pemeliharaan,  

b) Menyediakan kandang dan tenaga kerja 

c) Memelihara dan menggunakan sarana produksi ternak seperti DOC, 

Pakan, obat-obatan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh 

pihak perusahaan.  

d) Menyerahkan seluruh hasil produksi pada waktu yang sudah 

ditentukan.
7
  

Menurut pendapat Lilis bahwa pada dasarnya perusahaan kemitraan 

membantu mengembangkan peternak kecil yang tidak mampu bangkit 

disebabkan karena keterbatasan modal untuk dapat maju bersama. Bagi 

peternak yang sudah bergabung dengan perusahaan harus mampu bertanggung 

jawab terhadap bentuk isi perjanjian dalam kontrak. Dalam hal ini kontrak 

perjanjian kerjasama di buat oleh pihak perusahaan dan peternak sebagai 

plasma wajib mematuhi segala bentuk perjanjian dalam kontak karena 

perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian baku. Adapun pemeliharaan 

ayam broiler di lakukan dengan persiapan yang baik sebelum ayam dipelihara 

dengan mengecek kembali persiapan kandang, lampu pemanas dan 

                                                             
 7 Wawancara dengan Rizky, Petugas Pengawas Lapangan, tanggal 26 Mei 2017.  
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termometer yang digunakan untuk mengontrol panas. Hal ini dilakukan karena 

biasanya ayam yang baru dateng mengalami stress akibat perjalanan jauh oleh 

karena itu persiapan kandang perlu di perhatikan. Ketentuan dalam 

pemeliharaan di dasarkan pada :  

1. Minggu pertama pemeliharaan  

Pengawasan terhadap bibit ayam untuk meninjau ayam agar dapat 

menyesuaikan kondisi dan tempat yang baru dengan di berikan lampu 

pemanas. Ayam yang baru datang dari perjalanan jauh tidak di anjurkan 

untuk langsung diberi makan dan minum melainkan diberi waktu kurang 

lebih 2 jam dan biarkan ayam menyesuaikan diri dengan tempat yang 

baru selanjutnya di hari berikutnya barulah ayam di berikan antibiotik 

dan vaksin.  

2. Minggu kedua pemeliharaan  

Pengawasan tetep dilakukan untuk melihat kondisi ayam setelah 

minggu pertama pemeliharaan. Pada minggu kedua tirai plastik dapat di 

buka untuk memperlancar sirkulasi udara dan penambahan pakan ayam. 

3. Minggu ketiga pemeliharaan  

Pengawasan untuk melihat perkembangan ayam, pada minggu 

ketiga pertumbuhan ayam mulai terlihat ditinjau dari nafsu makan yang 

tinggi dan pertumbuhan bulu yang baik sehingga dapat diberikan 

penambahan pakan dan minum. 
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4. Minggu keempat pemeliharaan  

Ayam sudah tidak memerlukan lagi pemanas dan pada minggu ke 

empat bulu ayam sudah mulai lebat dan penambahan pakan dan minum 

di tingkatkan  setiap ekornya. 
8
 

Dalam ketentuan pada kerjasama yang dilakukan peternak tidak di 

perbolehkan untuk menyewakan kandang kepada pihak lain selama masih 

dalam kontrak perjanjian, dan tidak di perbolehkan untuk menjual hasil 

produksi kepada pihak lain. Pihak perusahaan akan melakukan pengawasan 

untuk melihat kondisi dan keadaan ayam yang dilakukan oleh pihak PPL 

(Petugas Pengawas Lapangan).  

Pihak perusahaan akan melakukan pengawasan untuk mencatat keadaan 

ayam, perkembangan dan pertumbuhan ayam, pihak plasma wajib 

memberitahu kepada pihak perusahaan apabila ayam terjangkit wabah 

penyakit agar dapat diberikan saran dan penanganan untuk pengobatan untuk 

mengurangi resiko kematian yang akan mungkin terjadi dan pihak 

perusahaaan tidak bertanggung jawab terhadap kematian ayam dan akan 

menjadi tanggung jawab dari pihak plasma.  

Dalam pemasaran hasil panen dilakukan oleh pihak perusahan, dimana 

perusahaan membeli hasil panen dengan harga yang telah disepakati di dalam 

perjanjian. Menurut pendapat Rosid, PT. Ciomas Adisatwa memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan perusahaan lainnya bahwa kinerja yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap peternak sangat memuaskan yakni dilihat 

                                                             
 8 Wawancara dengan Lilis, Pengelola Usaha, tanggal 25 November 2017.  
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dari pengiriman DOC yang cepat, kualitas DOC, bimbingan teknis dalam 

pelayanan pembudidayaan ayam, kesesuaian waktu panen, pemberian bonus, 

dan ketepatan pembayaran panen yang disesuaikan dalam perjanjian. Adapun 

keuntungan kemitraan yang dirasakan oleh peternak selain dari jaminan sarana 

produksi berupa DOC, Pakan, obat-obatan dan vitamin serta jaminan 

pendapatan peternak dari harga kesepakatan apabila harga pasar di atas harga 

kesepakatan dan apabila harga di bawah harga pasar maka harga yang 

diberikan sesuai dengan harga kontrak. Pembagian keuntungan dalam 

kerjasama antara PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler 

ditentukan oleh pihak perusahaan dengan mekanisme sebelum kontrak harga 

di setujui oleh peternak dan pihak perusahaan akan menentukan harga kontrak 

perperiodenya, sehingga penentuan harga kontrak ditentukan berdasarkan 

harga pasar dan tiap bibit ayam (DOC), pakan dan vaksinnya. Dengan 

demikian, keuntungan pihak peternak adalah selisih dari harga kontrak dengan 

harga pasarnya jika harga kontrak yang disepakati adalah Rp 14.500 

sedangkan harga pasar adalah Rp 15.000 maka  keuntungan bagi pihak 

peternak adalah Rp 500 karena selisih harga pasar dan harga kontrak menjadi 

keuntungan dan presentasi keuntungan akan diketahui setelah masa panen 

ayam. 
9
  

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak 

berdasarkan sistem kontrak namun ada kelemahan dalam sistem kontrak  yaitu 

keuntungan peternak sangat kecil  karena memperhitungkan harga sapronak 

                                                             
 9  Wawancara,  Rosyid, Kepala Kandang, tanggal 24 November 2017 
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(sarana produksi ternak), dan apabila harga di atas kontrak  maka harga ayam 

memperhitungkan laba rugi dengan tetap menggunakan harga kontrak yang 

sudah disepakati dan perusahaan inti akan memberikan bonus beberapa persen 

dari selisih antara harga kontrak dengan harga pasar. Dalam kerjasama tidak 

selamanya mengalami keuntungan dan kerugian.  

Perusahaan dapat mengalami kerugian apabila :  

1. Harga ayam di bawah harga pasar maka harga yang ditetapkan tetap 

harga kontrak dan pihak perusahaan tidak bisa menurunkan harga garansi 

jika sudah terikat perjanjian  

2. Pihak peternak menjual ayam kepihak lain tanpa sepengetauan pihak 

perusahaan.  

3. Ayam sakit menyebabkan harga jual ayam jatuh dibawah harga kontrak.  

Pihak peternak juga dapat mengalami kerugian apabila :  

1.  Performance ayam buruk menyebabkan pertumbuhan ayam tidak optimal 

(ayam afkir).  

2.  Kematian ayam yang lebih besar. 

3.  Pemanenan dilakukan lebih cepet karena permintaan pasar.   

Pemeliharaan ayam harus diperhatikan juga kondisi ayam dengan tidak 

mengisi ayam terlalu padat pada setiap kandangnya karena bila terlalu padat 

akan berpengaruh pada meningkatnya FCR ( Feed Cost Ratio) perbandingan 

antara jumlah pakan yang dihabiskan dengan kenaikan berat badan dalam 

periode  dan satuan yang sama, semakin kecil angka FCR akan semakin baik 

pemeliharaan ayam tersebut dan dapat meningkatkan ayam stress apabila 
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kandang terlalu padat. Selain itu, terjadinya kegagalan ayam terjadi karena  

gangguan pernapasan, nafsu makan menurun, FCR meningkat, terserang 

penyakit, dan gangguan pertumbuhan. Perusahaan akan membagi 

strandarisasi kelayakan ayam dalam 3 grade yaitu platinum kualitas terbaik, 

Gold  menengah, dan Silver kualitas di bawah strandar.  

Peternak yang bergabung dalam kemitraan mendapatkan keuntungan 

dari terjaminnya pasokan sapronak, kepastian pasar, serta pendapatan. 

Pasokan sapronak tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan 

ayam selama periode berlangsung. Adapun kepastian pasar ditentukan oleh 

Pihak perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya.
10

 

Pendapatan peternak di hitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, 

biaya,modal dan pendapatan yang diperoleh dari biaya produksi selama proses 

pemeliharaan ayam. Dalam pembagian bagi hasil pihak perusahaan dan 

plasma sepakat melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan 

perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. 

Pendapatan peternak pun tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada 

ternak ayam. 
11

 

                                                             
 10 Wawancara dengan Ferry Febriansyah, Poultry Commercial Procurement,  tanggal 27 

November 2017.  

 11 Wawancara dengan Suwarjono,  Pengelola kandang, tanggal 20 November 2017  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Praktik kemitraan PT. Ciomas Adisatwa dengan Peternak Ayam Broiler  

 

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak 

atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena  

merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat 

ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan 

etika bisnis. Melalui kemitraan antara perusahaan dengan peternak kecil dapat 

meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, 

sama-sama menanggung resiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin 

distibusi pemasaran. Kemitraan juga meningkatkan kesempatan berkiprahnya 

pengusaha kecil dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial.  

PT. Ciomas Adisatwa merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

pembudidayaan dan pengelolaan ayam. Bentuk pola kemitraan yang dilakukan 

oleh PT.Ciomas Adisatwa merupakan kemitraan Inti Plasma dimana 

perusahaan sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma. Peternak yang memiliki 

keterbatasan modal akan sangat bertanggung dengan perusahaan pemilik 

modal karena perusahaan dapat menjamin pasokan sapronak dan kapasitas 

pasar. Dalam pola kemitraan Inti plasma memiliki peran dalam 

memperdayakan pengusaha kecil dalam bidang teknologi, modal serta 

pasokan bahan baku yang dapat dijamin oleh perusahaan. Perusahaan sebagai 
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Inti menyedikan seluruh sarana produksi DOC, Pakan, Obat-obatan sedangkan 

peternak menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya 

yang dibutuhkan. Dalam melakukan usaha ternak ayam broiler, perusahaan 

memberikan bibit ayam kepada plasma dengan penentuan jumlah ayam yang 

diberikan berdasarkan kepada kesepakatan tertulis karena semakin banyak 

populasi yang dikelola maka akan semakin banyak pula penghasilan yang 

diperoleh dari pemliharaan ternak ayam.  

Peternak yang ingin bergabung dengan perusahaan harus memenuhi 

prosedur kemitraan diantaranya : 

1. Peternak wajib mempunyai kandang pribadi lengkap dengan surat 

perizinannya serta mempunyai perlengkapan kandang.  

2. Peternak yang ingin bergabung dengan perusahaan harus mendaftarkan 

diri kepada perusahaaan dengan mencantumkan data pribadi serta data 

yang dibutuhkan perusahaan untuk kelayakan kandang.  

3. Perternak yang sudah mendaftarkan diri akan di kunjungin oleh pihak 

peusahaan yang langsung melakukan pengamatan untuk meninjau layak 

tidaknya kandang untuk proses pemeliharaan.  

4. Persetujuan kontrak perjanjian dengan memberikan jaminan.  

Perusahaan inti mendapatkan keuntungan dengan memajukan 

perusahaan karena dapat memasarkan hasil produksi. Pasokan produksi dapat 

membantu kelancaran dalam pemeliharaan ayam pedaging pada tiap 

periodenya. Perusahaan inti menjamin kualitas produk dengan standarisasi 

kelayakan dalam 3 grade yaitu Platinum sebagai kualitas terbaik, Gold kualitas 
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menengah dan Silver Kualitas dibawah standar. Apabila kualitas produk 

dipengaruhi oleh Ayam afkir maka akan dilakukan pemanenan dan dipisahkan 

untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dan perusahaan tidak 

menanggung resiko atas kematian ayam yang dipelihara.  

Peternak yang bergabung dalam kemitraan mendapatkan keuntungan 

dari terjaminnya pasokan sapronak, kepastian pasar, serta pendapatan dari 

peternak. Pasokan sapronak tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam 

pemeliharaan ayam selama periode berlangsung. Adapun kepastian pasar 

ditentukan oleh Pihak perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya. 

Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, 

modal dan pendapatan yang di peroleh dari biaya produksi selama proses 

pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak tergantung kepada baik buruknya 

pemeliharaan pada ternak ayam.  

Pembagian modal yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa sarana 

produksi ternak yaitu bibit ayam, pakan, dan obat-obatan sedangkan peternak 

yang memiliki keterbatasan modal hanya dapat menyediakan lahan, tenaga 

kerja dan peralatan kandangan lainnya yang dibutuhkan. Dengan demikian 

peternak tidak akan khawatir tehadap modal dan kepastian pasar karena sudah 

dijamin oleh pihak perusahaan namun dalam kemitraan yang dilakukan antara 

PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler, peternak tidak diberikan 

kebebasan terhadap pembudidayaan ayam karena semua sistem management 

kandang dan teknis budidaya ayam diatur oleh pihak perusahaan dan 

perjanjian yang dibuat berdasarkan atas perjanjian baku dari pihak perusahaan. 
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adapun pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak perusahaan dengan 

mekanisme sebelum harga kontrak di setujui oleh pihak peternak dan 

perusahaan akan menentukan harga kontrak perperiodenya, sehingga 

penentuan harga kontrak ditentukan berdasarkan harga pasar dan tiap modal 

yang dikeluarkan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Sehingga 

keuntungan yang dinilai berdasarkan selisih harga pasar dan ketentuan harga 

kontrak yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. plasma tidak akan 

mendapatkan keuntungan besar meskipun harga ayam di pasaran melambung 

tinggi karena harga telah ditetapkan sesuai dengan harga kontrak. Penentuan 

ketetapan yang diberikan pihak perusahaan apabila harga di bawah kontrak 

maka harga ayam tetap memperhitungkan harga kontrak sedangkan apabila 

harga di atas harga kontrak maka perusahaan akan memberikan beberapa 

persen dari selisih antara harga kontrak dengan harga pasar. Dalam penetapan 

keuntungan yang di dapat dari kemitraan ini bagi pihak peusahaan yaitu 

stabilitas produksi yang mensupplay ayam dalam memenuhi permintaan pasar 

sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari harga ayam yang 

dipasarkan sedangkan keuntungan peternak justru tidak sebanding dengan 

usaha yang dijalankan karena semua mangement pembudiyaan dan ketetepan 

keuntungan di tentukan oleh pihak perusahaan.  

Pemeliharaan ayam di daerah tropis harus memperhatikan bebarapa 

faktor agar penampilan ayam menjadi baik terutama pada kondisi mengisi 

kandang dengan ayam jangan terlalu padat, bila terlalu padat, penampilan 

ayam akan berpengaruh karena FCR mningkat dan terjadi stres. FCR (Feed 
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Cost Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang di habiskan 

dengan kenaikan berat badan dalam periode  dan satuan yang sama, semakin 

kecil angka FCR akan semakin baik pemeliharaan ayam tersebut.  

Dilapangan banyak terjadi kegagalan pemeliharaan ayam yang 

disebabkan oleh ventilasi kandang kurang baik. Kerugian akibat kegagalan 

tersebut diantaranya ialah gangguan pernapasan, nafsu makan menurun, FCR 

meningkat, ayam mudah terserang penyakit, dan gangguan pertumbuhan. 

Selain itu liter atau sekam yang tidak dikelola akan mempengaruhi 

penampilan ayam. Litter merupakan tempat yang baik bagi bibit penyakit 

berkembang biak dan sebagai sumber gas beracun seperti Asam sulfida (H2S) 

dan amoniak sebaiknya pemeliharaan menggunakan sekam yang kering atau 

tidak lembab.  

Peternak juga harus memperhatikan sanitasi yaitu sebagai usaha 

pemeliharaan dan pengawasan keberhasilan peternak ayam secara menyeluruh 

yang meliputi kandang, alat, karyawan, dan bahkan ternaknya. Kualitas air 

pun sangat berperan penting dalam mengatur suhu tubuh serta membantu 

proses pencernaan, proses metabolisme, dan proses pembuangan sisa 

pembakaran tubuh. Kualitas air ditentukan oleh tingkat keasaman (pH), warna, 

kekeruhan, tingkat kesadaran, substansi  organik,dan anorganik, kandungan 

mineral, serta bakteri coliform. Sebaiknya air yang diberikan harus layak 

minum 

Pemeliharaan ayam broiler tidaklah mudah, ayam harus diberikan vaksin 

atau pencegahan penyakit yang bertujuan agar kebal terhadap pernyakit. 
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Ayam yang berikan vaksin adalah ayam yang benar-benar dalam kondisi 

sehat, namun apabila terdapat ayam yang sakit maka harus segera mungkin 

dipisahkan dari ayam yang sehat agar tidak tertular penyakit dan mengurangi 

kemungkinan resiko kerugian atas kematian ayam. Dalam pemberian vaksin 

tidak boleh sembarangan karena pemberiaan vaksin di sesuaikan dengan umur 

ayam broiler dan di lakukan secara hati- hati karena kemungkinan ayam dapat 

strees terhadap jarum suntik dan dapat menimbulkan kematiaan apabila ayam 

mengalami strees.  

 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam 

Broiler Di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung 

 

Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan 

usaha besar yang kuat di kelasnya dengan pengusaha kecil yang kuat di 

bidangnya yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat 

yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang di rugikan 

dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau 

pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa salin mengeksploitasi satu 

sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.  

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu 

perikatan. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu 

mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus melaksanakan segala 

hak dan kewajibannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. 

Dalam melakukan perikatan, para pihak menentukan hak dan kewajiban di 
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dasarkan atas asas persamaan atau kesetaraan. Tidak boleh ada suatu 

kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut 

Kemitraan usaha ternak ayam broiler merupakan salah satu bentuk usaha 

yang di perbolehkan menurut hukum Islam karena membuka peluang 

pekerjaan bagi pengusaha kecil yang tidak mampu bangkit karena di hadapkan 

oleh keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan.  

Sebagaimana dalam firman Allah SWT :  

                        ٱلل َّٰه   ٱلل َّٰه   

        

 ‘’Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya‘’. ( Q.S Al Ma-idah (5) :2 ) 

 

 Kerjasama harus dilandasi oleh rasa toleransi, saling menghormati dan 

rasa percaya satu sama lain. Keberhasilan suatu usaha kemitraan dapat terjalin 

baik apabila masing-masing pihak dapat bersama-sama membangun usaha 

sesuai dengan etika bisnis yang ditentukan oleh adanya kepatuhan pihak yang 

bermitra. Prinsip utama dalam kerjasama adalah rasa saling membutuhkan, 

memerlukan dan saling menguntungkan agar kebutuhan kedua belah pihak 

dapat terpenuhi.  

Dalam melakukan perikatan harus didasarkan pada asas keadilan dalam 

asas  ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar 

dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah 

dibuat dan memenuhi semua kewajiban. Sebagaimana firman Allah :  



78 
 

  ٱلل َّٰه                             

                

‘’Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran’’. (Q.S An-Nahl (16) : 

90) 

 

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, 

Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh 

dilakukan oleh manusia, hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal 

yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan 

yang tidak adil, penangguhan  pembayaran hutang bagi yang mampu. 

Pangguhan pembayaran hutang bagi meraka yang mampu adalah suatu 

perbuatan zalim karena telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak 

orang lainn yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Selain itu azas tertulis 

dimana hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis dihadiri oleh 

saksi-saksi dan memberika tanggung jawab individu yang melakukan 

perikatan dan yang menjadi saksi. 

Pembagian presentase bagi hasil dalam Islam tidak harus sama, namun 

didasarkan pada ksepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. Tujuan 

diadakan kontrak kerjasama ialah memperoleh keuntungan. Maka jika salah 

satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah maka kontrak 

tersebut tidak sah menrut syara’. Demikian pula jika salah satu pihak 

mensyaratkan jika kerugian pada usaha ditanggung oleh mudharib maka akad 

tidak sah.  
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Kerjasama sebagai bentuk solidaritas, Islam mensyariatkan akad 

mudharabah untuk memudahkan setiap orang yang memiliki harta namun 

tidak mampu mengelolanya dan adapula orang yang tidak memiliki harta 

namun mempunyai keahlian untuk mengembangkan suatu usaha. Maka dalam 

syariatnya memperbolehkan  kerjasama usaha ternak ayam broiler agar dapat 

saling mengambil manfaat diantara pemilik modal dengan pengelola.  

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil termasuk 

didalamnya syirkah dan mudharabah. Syirkah yaitu akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini 

syirkah di kaitkan dalam akad kerjasama pembiayaan Islamic Banking atau 

beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dan memasukkan  

pernyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha di 

percayakan kepada peternak untuk mengelola usaha. Selaku pengelola nasab 

wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada 

pemilik dana. Disamping itu pemilik dana dapat melakukan intervensi 

kebijakan usaha.  

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie, Syirkah adalah akad yang berlaku antara 

dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja pada suatu usaha 

dan membagi keuntungannya, sedangkan mudharabah yaitu akad kerja sama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (ṣahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 
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Keuntungan usaha secara muḍarabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya 

kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perhitungan nisbah 

bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. 

Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan 

sebaliknya.  

Dengan demikian keterkaitan akad Syirkah dengan kemitraan yang 

dilakukan PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam broiler memiliki 

persamaan yaitu masing-masing pihak berkonstribusi modal untuk melakukan 

usaha secara bersama. Pihak perusahaan berkonstribusi modal menyediakan 

sarana produksi berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan, sedangkan pihak 

peternak berkonstribusi modal menyediakan lahan, peralatan kandang dan 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun terdapat perbedaan di antara yaitu :  

1. Tidak adanya keseimbangan modal yang diberikan masing-masing 

pihak.  

2. Perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian baku yang dibuat 

oleh pihak perusahaan.  

3. Resiko tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh 

pihak peternak apabila ayam mati.  

4. Keuntungan diperhitungkan dari selisih harga kontrak dengan harga 

pasar. 
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5. Kurang intensifnya pembinaan dari pihak perusahaan yang 

menjamin modal. 

Keterkaitan akad Muḍarabah dalam kemitraan dalam pandangan 

hukum Islam terdapat tidak kesesuaian yaitu diantara pihak pertama sebagai 

pemilik dana (ṣahibul mal) dengan pengelola (muḍarib) tidak didasarkan 

adanya asas kebebasan untuk mengikatkan diri dalam akad Muḍarabah karena 

pejanjian yang diberikan merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak 

oleh pihak perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam 

menentukan isi perjanjian dan tidak adanya kesesuaian terhadap tanggung 

jawab pemilik modal karena apabila ayam mati hanya di tangggung oleh pihak 

peternak saja, selain itu dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal 

kerjasama namun pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar 

kecilnya keuntungan sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakjelasan 

dalam pembagian hasil yang diterima oleh pengelola.  

Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang didalamnya tidak 

mengandung unsur kezaliman serta menjadikan kerjasama sebagai sebuah 

kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. 

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan plasma dalam hukum 

Islam diperbolehkan karena perusahaan membantu plasma yang memiliki 

keterbatasan modal dengan meningkatkan pendapatan plasma serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja.  

Dalam hukum Islam kerjasama yang dilakukan untuk saling 

memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, 
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maka hal tersebut dibolehkan. Dan pemberian upah berupa sejumlah uang 

yang dibayarkan harus berdasarkan atas perjanjian atau kontrak oleh pemilik 

modal kepada pengelola usaha karena jasa yang telah ia berikan. Pembagian 

hasil harus atas keridhaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur 

paksaan, tekanan maupun penipuan agar kerjasama berjalan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai maka harus dilandasi dengan suatu perencanaan 

yang baik.  

Konsep kemitraan usaha ini dilakukan antara perusahaan dengan 

peternak didasarkan pada kesejajaran kedudukan yang sama terhadap pihak 

yang bermitra. Sehingga hubungan kerjasama yang dilakukan mempunyai 

kedudukan yang setara terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Sistem kemitraan ternak ayam broiler di PT. Ciomas Adisatwa berdasarkan 

pola kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai Inti dan peternak 

sebagai Plasma. Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak 

dalam kerjasama antara PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam 

broiler yang telah di sepakati di awal perjanjian kontrak. Dalam 

pelaksanaan kerjasama ternak ayam broiler perusahaan sebagai inti 

menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan serta 

memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, 

sedangkan plasma menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan 

kandang lainnya yang dibutuhkan. Melalui kemitraan antara perusahaan 

dengan peternak kecil dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan 

pasar, meningkatkan keuntungan, menjamin pasokan bahan baku, dan 

menjamin distibusi pemasaran. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kemitraan usaha yang dilakukan 

PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung dengan petenak ayam broiler 

dinyatakan bahwa kerjasama kemitraan usaha ternak ayam broiler 

merupakan salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan menurut hukum 

Islam yaitu apabila sesuai dengan asas keadilan yang menuntut para pihak 

melakukan usaha yang mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang 
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serta tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Pada dasarnya kemitraan 

membuka peluang pekerjaan bagi pengusaha kecil yang tidak mampu 

bangkit karena dihadapkan oleh keterbatasan modal dan minimnya 

pengetahuan yang dimiliki. Namun kerjasama yang dilakukan PT. Ciomas 

Adisatwa dengan peternak tidak sesuai dengan akad syirkah dan akad 

Muḍarabah. Jika di lihat dari akad syirkah   yaitu tidak adanya 

keseimbangan modal yang diberikan masing-masing pihak, perjanjian 

yang dilakukan merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak 

perusahaan, resiko tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung 

oleh pihak peternak apabila ayam mati, keuntungan diperhitungkan dari 

selisih harga kontrak dengan harga pasar dan kurang intensifnya 

pembinaan dari pihak perusahaan yang menjamin modal. Selain itu 

kerjasama yang dilakukan dalam akad Muḍarabah terdapat tidak 

kesesuaian yaitu di antara pihak pertama sebagai pemilik dana (ṣahibul 

mal) dengan pengelola (muḍarib) tidak didasarkan adanya asas kebebasan 

untuk mengikatkan diri dalam akad Muḍarabah karena pejanjian yang 

diberikan merupakan perjanjian yang di buat secara sepihak oleh pihak 

perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam 

menentukan isi perjanjian dan tidak adanya kesesuaian terhadap tanggung 

jawab pemilik modal karena apabila ayam mati hanya di tangggung oleh 

pihak peternak saja dan padasarnya keuntungan bukan dari hasil modal 

melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja, sehingga terdapat 

ketidakseimbangan atas usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola, selain 
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itu dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama namun 

pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar kecilnya 

keuntungan sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakjelasan dalam 

pembagian hasil yang diterima oleh pengelola. 

 

B. Saran-Saran  

1.  Diharapkan kepada PT. Ciomas Adisatwa untuk dapat menerapkan prinsip 

dasar Hukum Islam.  

2.  Diharapkan di dalam akad perjanjian kerjasama dalam usaha ternak ayam 

broiler lebih diperjelas lagi mengenai sistem pengurangan biaya produksi.  

3. Bagi peternak hendaknya dapat lebih bijak lagi dalam menyetujui isi 

Kontrak Perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan, agar peternak dapat 

mendapatkan keuntungan yang sepadan dan tidak mendapatkan kerugian.  

  



86 
 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Algaoud, Muhammad Latif dan Meruyn K. Lewis, Perbankan Syariah Prinsip, 

Praktik dan Prospek, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), Jakarta: Serambi 

Ilmu Semesta, 2005. 

 

Al-Asqolany, Ibnu Hajar, Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam, Surabaya: 

Daarun Nasyr Almishriyyah 

 

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafik Grafika, cet-ke3, 2011. 

 

Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001. 

 

Arikunto,Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006 

 

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet ke-3 ,Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

 

Az-Zuhaili ,Wahbah, Fiqih Islam “Wa Adillatuhu”, Jilid V, Depok: Gema Insani, 

2011 

 

Basyir, Ahamad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam), 

Yogyakarta: UII Press. 

 

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi 

Aksara,2013.  

 

Daud, Abu ,Kitab Sunah Darul Fikri, Jilid 2, Bairut, 1994/1414 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2006. 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1990. 

 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:PT 

Gramedia. Gramedia Pustaka , 2007. 

 

-------,Kamus Bahasa Indononesia Milenium, Surabaya: Karina,  2002. 

 

Dewi, Gemala ,Widyaningsih,Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia,  Jakarta: Kencana,2005. 

 

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanajian Kerja, Jakarta: PT.Raja Grafindo 

persada, 1993. 



Fauzun al Saleh, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006. 

 

Firdaus,
 
Muhammad, et.al.  Cara Mudah Memahami Akad- Akad Syariah, Jakarta: 

Renaisan, 2007 

 

Hafsah, Mohammad Jafar, Kemitraan Usaha (Konsepsi dan Strategi, Jakarta: 

Pustaka sinar Harapan, 2002. 

 

Haruen, Nasroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gya Media, 2007 

 

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada,2003. 

 

Asqolany, Al Ibnu Hajar, Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam, Surabaya: 

Daarun Nasyr Almishriyyah 

 

Ismail, Perbankan Syariah,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.  

 

Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013 

 

Khakim, Abdul, Aspek Hukum  Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Jakarta:PT. Citra Aditya Bakti, 2017. 

 

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

2012. 

 

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet-ke10, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008. 

 

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, cet-ke 7, Jakarta: Rajawali Press, 2004. 

 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2014. 

 

Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2002. 

 

Murtidjo,Agus Bambang, Pedoman Beternak Ayam Broiler, Yogyakarta: Kanisus, 

1987. 

 

Mustofa, Imam Fiqh Muamalah  Kontemporer, Jakarta : Rajawali Press,2010. 
 

Naf’an , Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. 

 



Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer), Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012. 

 

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

cet-2, Jakarta: Sinar Grafika,1996. 

 

Syafe’I, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001 

 

R. Soeroso, Perjanjian di bawah tangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 

 

Rasyaf, Muhammad, Beternak Ayam Pedaging, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007. 

 

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011. 

 

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa,1993. 

 

Suhendi, Hendi,  Fiqh Muamalah,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.  

 

Susiadi AS, Metodologi Penelitian, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan 

Penerbitan  LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015. 

 

Suwiryo, Broto, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial  Berdasarkan Asas keadilan), Surabaya: LaksBang PRESSindo, 

2017. 

 

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid I ,Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 

2009. 

 

Tawardi, Beternak Ayam Broiler, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2006. 

 

Umam, Khotibul, Perbankan Syariah,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016 

 

Wasilah-Sri Nurhayati, Akutansi Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 

2011. 

 

Wiee, Thee Kian, Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil 

Dalam Sektor Industri Pengelolaan,  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1992. 

 

Yazid, Bin Abi Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah,(Riyadh: Muktabah 

Ma’arif, 273 H 

 

Zuhaili, az Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Depok: Gema Insani, 2011  
  



 

 


