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ABSTRAK 

NAMA       : Merdiono Tegelon 

NIM                      : 13.1.2.007 

FAKULTAS         : Syariah 

JURUSAN            : Hukum Ekonomi Syariah 

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Atas Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan   

Dan Pekerja  Bagan 

  

Tinjauan Hukum Islam atas Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Pekerja  

Bagan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik 

dan Pekerja Bagan di Desa Domisil Moonow. dan Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan 

Dan Pekerja Bagan Sesuai Dengan Hukum Islam. 

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentamg Prinsip 

Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah dikatakan bahwa 

pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha 

kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil 

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra‟sul maal) dan biaya-biaya, 

dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil 

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra‟sul maal), dan biaya-biaya 

dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama  

Sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan pekrja bagan di Desa Domisil Moonow 

Kecamatan Sang Tombolang belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil yang 

berdasarkan akad mudharabah dan syirkah, mereka masih menggunakan akad 

kerjasama secara lisan dan adat secara turun temurun. Sistem pembagian bagi hasil 

yang dilakukan oleh pemilik bagan dan pekerja  bagan di Desa Domisil Moonow 

Kecamatan Sang Tombolang adalah 60:40. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh 

pemilik bagan dan buruh nelayan, baik yang ikut terlibat meskipun tidak. 

Kedua Pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik 

bagan dan pekerja bagan Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang pada 

kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi pandangan hukum Islam yang 

merupakan aplikasi dari terpenuhinya keadilan sosial, keadilan ekonomi dan 

distribusi pendapatan, sehingganya dengan kerjasama ini tidak dapat membantu 

kehidupan ekonomi para pekerja untuk sejahtera. Namun, dengan kerjasama tersebut 

dapat membantu pemilik bagan dan pekerja bagan dalam mencukupi dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

 

 

 

Kata kunci:Bagi hasil, Pemilik Bagan, Pekerja Bagan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan 

bahwa Indonesia merupakan Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. 

Berdasarkan konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982 dengan luas 

wilayah nasional 5,0 juta km yaitu terdiri 3,1 juta km perairan nasional, dan Zona 

Ekonomi (ZEE) 5,8 juta km. Luasnya lautan yang menyimpan berbagai kekayaan laut 

dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, seperti ikan, terumbu 

karang, rumput laut, tambang minyak, dan sebagainya. Keadaan ini sangat signifikan 

dalam menunjang pembangunan sosial, ekonomi, menuju keluarga yang sejahtera.1 

Sebagai bangsa yang memiliki lautan yang luas dan daratan yang subur sudah 

semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Hal ini tidak wajar manakala 

kekayaan sedemikian besarnya ternyata tidak mensejahterakan. Sebuah kehancuran 

negeri yang kaya adalah jika rakyatnya miskin, tanahnya subur namun pangannya 

mahal.  

Masyarakat di daerah perairan laut yang kenyang dengan kemiskinan, derita 

keterbelakangan dan kekumuhan lingkungan mendapatkan injeksi untuk kebangkitan 

dunia baru, masalah ini menjadi penting karena nelayan kecil (khususnya buruh 

 
1Muhammad Ridwan Alimuddin, Kita Belum Cinta Laut, (Yogyakarta: 2004), h.89 
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nelayan) adalah elemen terbawah yang senantiasa menderita dan menjadi korban dari 

keserakahan “Bandar besar”. Kegiatan di sektor perikanan tangkap ikan melibatkan 

banyak pihak, khusunya: 

1. Pemilik bagan  

2. Pekerja bagan 

Potensi sumber daya kelautan yang mengandung rahasia dan karunia-Nya itu, 

seringkali menyebabkan munculnya suatu aktivitas atau usaha di bidang perikanan. 

Apalagi banyak penduduk yang menggantungkan kehidupan mereka yakni pada laut 

sebagai masyarakat yang membudidayakan ikan karena laut mengandung potensi 

usaha untuk dapat menghidupkan keluarga, seperti adanya potensi perikanan. 

Fiqh Mu’amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukan 

untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang 

berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan 

dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun 

dalam perkara yang bersifat duniawi sebab akan dimintai pertanggung jawabannya 

kelak di akhirat. 

Ruang lingkup Mu’amalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal 

sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan 

kehendak (sesuai dengan kehendak syari’at) yang akan memiliki akibat hukum 

terhadap obyeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang akan diadakan oleh 
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individu dengan individu yang lain, dalam 2hal ini adalah kerjasama dalam rangka 

memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, ijarah (sewa), 

mudharabah (bagi hasil), syirkah (perkongsian), wadi’ah (titipan), dan sebagainya.3 

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dua 

pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai 

dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor hukum Islam. Namun 

demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan 

akan kemampuan akal dan pengetahuan manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan 

itu seseorang perlu melakukan kerjasama dengan orang lain.4Domisil adalah salah 

satu Desa yang terletak di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang 

Mongondow. secara Topografi Desa Domisil berada pada dataran rendah yakni pada 

daerha pesisir pantai. Berarti bisa dipastikan masyarakat Desa Domisil berprofesi 

sebagai nelayan, salah satunya adalah Bagan. Bagan adalah tempat menangkap ikan 

di laut yang menggunakan cadik untuk peletak jala yang dibenamkan, dilengkapi 

dengan beberapa lampu agar ikan datang mendekatinya.5 Usaha bagan merupakan 

salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Domisil Moonow 

Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow baik dikelola sendiri 

 
2 Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Gema Insani Press, Jakarta: 1998), h.35 

 
3 Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, (Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta 

:2010), h.8 
 
4 Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan, kemiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan, 

(Yogyakarta: LkiS, 2002), h.1 

5Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 123 



15 
 

maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil yang 

diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal ini yang 

dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat. 

Dalam melakukan prinsip-prinsip Mudharabah akad merupakan syarat utama. 

Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, hal ini sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pengelolaan semua biaya penjagaan 

bagan ditanggung oleh pemilik bagan dan biasanya masa pekerja bagan tidak dibatasi 

oleh jangka waktu, tetapi tergantung berapa lama penjaga bagan tersebut menjaganya. 

Sebagaimana yang dijelasakan Oleh Alllah SWT dalam Firman Allah Swt (QS: Al-

Baqaarah: 2/282)  

 ⧫  

❑⧫◆ ⬧ ⧫⬧  

 ◼    

◼❑⬧  ◆◆  

◆   ➔    

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.6 

 

Umumnya para pekerja bagan yang bekerja pada pemilik bagan ini mereka 

ingin tetap memiliki penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. 

Ketergantungan kepada para pemilik bagan ini menyebabkan para pekerja bagan 

 
 
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 252 
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seringkali tidak terpikir  untuk memiliki alat tangkap sendiri dan terus bekerja sebagai 

pekerja bagan. 

Kerja sama yang dilakukan antar kedua belah pihak tersebut didikat oleh 

kesepakatan atau perjanjian yang biasanya dinamakan perjanjian bagi hasil antara 

pemilik bagan dan pekerja bagan.  

Oleh sebab itu, berdasarkan pemikiran dari uraian di atas, maka hal tersebut 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang , “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan” 

B. Rumusan dan Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai masalah pokok 

adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan 

Pekrja Bagan (Studi Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang). 

Dari rumusan masalah diatas maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan pekrja bagan di desa 

domisil moonow kecamatan sang tombolang? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik 

bagan dan pekrja bagan desa domisil moonow kecamatan sang tombolang? 

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup 

Untuk menghindari adanya multi penafsiran yang berbeda, maka penulis 

merasa perlu untuk menguraikan pengertian judul skripsi ini kata demi kata. Tinjauan 
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Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Pekrja Bagan (Studi 

Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang). 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau 

yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian 

menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, 

pandangan, dan pendapat.7 

2. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di 

dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya8
 

3. Bagi Hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. 

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan “pembagian laba”.9 

Berdasarkan defenisi operasional diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembagian hasil harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam islam dan 

menuliskan perjanjian sehingga antara pemilik dan pekerja memiliki pegangan dalam 

pembagian hasil di kemudian hari. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahuai bagaimana sistem bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan 

Pekrja Bagan Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang. 

 
 
7 Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 221 

 
8 https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/definisi-hukum-dan-unsur-unsurnya. Diakses Pada 

Tanggal 26 Oktober 2020 

 
9 R.Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 116 - 

117 

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/definisi-hukum-dan-unsur-unsurnya
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2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bagi 

Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Pekrja Bagan Desa Domisil Moonow 

Kecamatan Sang Tombolang sesuai dengan Hukum Islam. 

E. Manfaat penelitian 

1. Sebagai persembahan karya ilmiah pada almamater penulis di Institut Agama 

Islam Negri (IAIN) Manado, khususnya pada fakultas syari’ah. 

2. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara 

ilmiah bagi para masyarakat dalam rangka menyempurnakan pola 

pikir/paradigma masyarakat muslim akan pentingnya memahami adanya 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan 

Pekrja Bagan kususnya di Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang 

Tombolang. 

3. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya bagi yang berminat 

meneliti hal-hal yang berkaitan dengan akat bagi hasil antara pemilik bagan 

dan pekerja bagan. 

F. Tinjauan Pustaka 

Untuk memahami beberapa permasalahan dalam penelitian yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja 

Bagan” maka penulis melakukan penelaan terhadap beberapa sumber sebagai bahan 

pertimbangan skripsi ini antara lain:  
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1. Dias Wahyuningsih Nim (132503130) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016 “Penerapan Sistem Bagi 

Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di Bmt El-Amanah Kendal” 

dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil akad 

Mudharabah pada Tabungan Tamara menyimpulkan bahwa Anggota BMT 

EL-Amanah yang melakukan Simpanan Tamara merasa puas dengan bagi 

hasil yang diterapkan di BMT EL-Amanah karena biaya-biaya operasional 

dalam mengelola dana Simpanan Tamara anggota akan ditanggung oleh BMT 

EL-Amanah karena dalam Simpanan Tamara ini BMT EL-Amanah bertindak 

sebagai pihak yang memilik dana (shahibul maal) anggota tinggal 

mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo diatas Rp 20.000. 

Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota 

BMT EL-Amanah yaitu Ibu Khuriyah yang menyimpan dananya dalam 

Simpanan Tamara. dan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan 

Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara menyimpulkan 

bahwa inti dari penetapan bagi hasilya BMT EL-Amanah cenderung 

mengutamakan kepentingan masyarakat karena memang mitra utama BMT 

EL-Amanah adalah masyarakat. 

2. Ayu Aulia Yossiana Nim (140603179) Program Studi Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh 2018 M/1439 H “Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan 

Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri 
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Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ulee Kareng” dalam Skripsi menyimpulkan 

bahwa bagi hasil produk tabungan mudharabah berpengaruh signifikan 

terhadap minat menabung nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. 

Hal tersebut dibuktikan melalui uji t, nilai t hitung sebesar 2,903 > t tabel 

1,985 dengan nilai signifikansi 0,005 dan uji koefisien determinasi diperoleh 

nilai R square sebesar 0,566. Artinya, variabel minat menabung nasabah dapat 

dijelaskan oleh variabel bagi hasil produk tabungan mudharabahsebesar 

56,6%, sedangkan 43,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

3. Khaeruddin Nim (10200109029) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin 

Alauddin Makassar 2013 “Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Akad 

Bagi Hasil (Mudharabah) Deposito Syari’ah Terhadap Keputusan Menabung 

Pada Pt. Bank Sulselbar Uus Makassar” dalam Skripsi ini menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan nasabah 

mengenai aqad bagi hasil (mudharabah) deposito syari’ah terhadap keputusan 

menabung pada PT. Bank Sulselbar UUS Cabang Makassar. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji t, di mana dapat 

diketahui signifikan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individual. Jadi pengetahuan yang dimiliki nasabah 

mempunyai pengaruh yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk 

menabung, sehingga dengan begitu mampu mempengaruhi jumlah nasabah 

dan keuntungan perusahaanpun akan meningkat serta eksistensi perusahaan 

akan tetap bertahan. 
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4. Atik Suharwati Nim (21311020) Jurusan Si Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2016 

“Analisis Pengaruh Bagi Hasil Pelayanan Dan Promosi Terhadap Simpanan 

Deposito Mudharabah” (Studi Pada BMT Taruna Sejahtera Cabang Tuntang) 

dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa bagi hasil signifikan terhadap 

simpanan deposito mudharabah di BMT Taruna Sejahtera. Hal ini 

dikarenakan semakin tinngi bagi hasil yang ditawarkan maka semakin banyak 

nasabah yang deposito di BMT Taruna Sejahtera, pelayanan signifikan 

terhadap simpanan deposito mudharabah di BMT Taruna Sejahtera. Hal ini 

dikarenakan nasabah merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, 

promosi berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah di 

BMT Taruna Sejahtera. Hal ini dikarenakan nasabah tertarik dengan prouk-

produk yang diberikan. 

Penelitian di atas merupakan penelitian yang membahas tentang bagi hasil. Jika 

dilihat secara sekilas terdapat kemiripan antara penelitian di atas dengan skripsi 

penulis, tetapi penulis lebih meniti beratkan dan memfokuskan pada Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Pekerja Bagan”. Hal inilah 

yang membedakan skripsi peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

penelitian ini diyakini bukan sebuah plagiasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertia Hukum Islam 

Penegertian Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang 

didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, 

yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah 

dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah 

berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa 

oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun 

yang berhubungan dengan amaliyah.10 

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk 

menuju kepada Allah Ta’ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang 

mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. 

Ketentuan  Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta’ala dan 

hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh 

ajaran Islam, khususnya Al-Qur’an dan Hadits.11 

Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh 

Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik 

 
10Eva Iriyani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam jurnal Ilmiah, 

(Universitas Batang hari Jambi: Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24 

 
11Nina Amina, Studi Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 25. 
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hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim 

semuanya.12 

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-

aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui 

permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang seringkali 

membuat pemikiran umat Muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah 

diperlukan sumber Hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Sumber Hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur’an, sebuah kitab suci umat 

Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui 

malaikat Jibril. Al-Qur’an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, 

larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Maka dari itulah, 

ayat-ayat Al-Qur’an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. 13 

Dalam Firman Allah Swt (QS: Al-Baqaarah: 2/282)  

 ⧫  

❑⧫◆ ⬧ ⧫⬧  

 ◼    

◼❑⬧  ◆◆  

◆   ➔    

 

 

 
12 Warkum Sumitri, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016), h. 1 

 
13 Erfan Soebahar, Menguak fakta keabsahan Al-Sunah  ( Bogor: Prenada Media, 2003), h. 3 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.14 

 

2. Al-Hadits 

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadits, yakni segala sesuatu yang 

berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya 

beliau. Di dalam Al-Hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan 

yang masih global dalam Al-Qur’an. Kata Hadits yang mengalami perluasan makna 

sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), 

perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan 

ketetapan Hukum Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 

Shuhaib 

َُل، َحدَّثَنَا بِْشُرْبُن ثَابٍِت اْلبَزَّ  ار، َحدَّثَنَا نَْصُراْبُن اْلقَاِسم، َحدَّثنَا اْلَحَسُن ْبُن َعِلِىِّ اْلَخَّلَّ  

ِحْیِم( ْبِن دَاُودَ، َعْن َصاِلحِ ْبِن ُصَھْیٍب، َعْن أبِْیِھ : قَالَ  ْحَمِن )َعْبِد الرَّ  َعْن َعْبِد الرَّ

 قل َرُسْوُل هللااِ َصلَّى اللَُّھ َعلَْیِھ َوَسلََّم : ثَََّلٌث فِْیِھنَّ اْلبََرَكةُ : اْلبَْیُع إِلَى أََجٍل،

  َواْلُمقَاَرَضةُ، َوأخَّلُْط البر بِالَشِعْیِر ِلْلبَْیِت، ََل ِلْلبَْیعِ )رواه ابن مجاه( 15

Artinya: 

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang 

ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan 

mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk 

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah) 

 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 252 
15Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Darul 

Fikri, 207-275 M, h. 768. 
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3. Ijma’ 

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman 

Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma’ yang dapat dipertanggung 

jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi’ut 

tabiin (setelah tabiin).  

Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya 

banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa 

semua ulama telah bersepakat.16 

4. Qiyas  

Sumber hukum Islam yang keempat ialah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan 

sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur’an ataupun hadits dengan cara 

membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui 

hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai 

suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk 

permasalahan hukum tersebut.17 

5. MUI 

 
16Syekh Mahmuddunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005) h. 25 
 
17 Nina Aminah, Studi Agama Islam, h. 40 
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Fatwa Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan 

Syari'ah : 

a. Ketentuan Umum  

1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net 

Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam 

pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

2) Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil 

usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). 

3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati 

dalam akad.  

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 15 Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dewan Syariah Nasional MUI 

3 Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.18 

 

 

 
18 https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-15-Tahun-2000-

Prinsip-Distribusi-Hasil-Usaha-Dalam-Lembaga-Keuangan-Syariah.pdf. Diakses Pada Tanggal 26 

Oktober 2020 

https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-15-Tahun-2000-Prinsip-Distribusi-Hasil-Usaha-Dalam-Lembaga-Keuangan-Syariah.pdf
https://bprsalsalaam.co.id/main/wp-content/uploads/2016/11/DSN-MUI-No.-15-Tahun-2000-Prinsip-Distribusi-Hasil-Usaha-Dalam-Lembaga-Keuangan-Syariah.pdf
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B. Fiqih 

1. Pengertian Fiqih Dan Mazhab 

Kata fiqih secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. 

Pengertian ini di maksudkan bahwa untuk mengalami sebuah permasalahan 

pengarahan potensi akal dan Fiqih menurut bahasa adalah paham yang mendalam.19  

Menurut kebanyakan fuqaha fiqih menurut istilah ialah “segala hukum syara’ 

yang diambil dari kitab Allah SWT, dan sunnah Rasul SAW dengan jalan ijtihad dan 

istimbath berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. 

Fiqih menurut Syekh Muhammad Abdu al- Salam al-Qabbany seorang ulama 

al-Azhar yang bermazhab salafy mengatakan “fiqih adalah suatu ilmu yang 

menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil-dalil yang tafshily (ayat, sunnah, 

ijma’, dan qiyas). 20 

Fiqih menurut Abu Hamid Ghazaly berkata “fiqih menurut pengertian bahasa 

adalah mengetahui dan memahamkan. Akan tetapi dalam uruf ulama diartikan ilmu 

yang menerangkan segala hukum syar’iy yang ditetapkan untuk perbuatan para 

mukallaf, seperti wajib, nadar, harabah, dan seperti keadaan sesuatu itu, qadla.” 

 
19Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta Kencana: 2003), h. 4 
20Tengku Muhammad Hasbi Ash- Al- Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 1 
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Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari 

segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. 

Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan 

istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang 

kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga 

dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.21 

Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya. 

Biasanya mereka punya lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada 

ribuan muridnya. Berkembangnya suatu mazhab di sebuah wilayah sangat 

bergantung dari banyak hal. Salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran 

mazhab itu sendiri. 

Selain itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh mazhab yang dianut oleh 

penguasa, dimana penguasa biasanya mendirikan universitas keagamaan dan 

mengajarkan mazhab tertentu di dalamnya. Kemudian para mahasiswa yang 

berdatangan dari berbagai penjuru dunia akan membuka perguruan tinggi dan akan 

menyebarkan mazhab tersebut di negeri masing-masing.22 

Secara terminologi pengertian fiqih yang diberikan oleh para ahli dalam 

berbagai masa mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam 

redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama. Menurut ulama ushul 

fiqih, fiqih adalah pengetahuan hukum islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang 

 
21Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 41 
22https://ngelmulepakbumi.wordpress.com/2012/05/16/pengertian-mazhab/. Diakses pada 26 

Oktober 2012. 

https://ngelmulepakbumi.wordpress.com/2012/05/16/pengertian-mazhab/
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terperinci. Sementara ulama fiqih mendefinisikan fiqih sebagai sekumpulan hukum 

amaliah yang disyari’atkan islam. Mustafa ahmad Zarqa mendefinisikan fiqih 

sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.23 

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum 

syara’berupa perintah maupun larangan terhadap amaliah manusia yang dihasilkan 

dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun yang maksud hukum-hukum syara’ adalah 

hukum-hukum yang diperoleh dan ditentukan Allah Swt. Seperti wajib, sunah, 

haram, makruh dan mubah, dan yang kesemuanya ini dinamakan hukum taklifi 

(bersifat perintah, anjuran dan larangan yang wajib di setiap mukallaf). Bisa juga 

dengan nilai sah, batal dan fasid (rusak), ini disebut hukum wadh’i (kitab/tuntutan 

Allah SWT, yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan 

sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum). 

Sedangkan kata amaliyah dalam pengertian di atas maksudnya adalah 

mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia, jadi objek bahasan ilmu fiqih adalah 

setiap perbuatan mukallaf (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama), 

yang terhadap perbuatannya di tentukan hukum apa yang harus dikenakannya. Dan 

yang di maksud dengan dalil yang terperinci adalah dalil atau suatu sumber hukum 

yang mendasari perbuatan manusia, dimana dalil tersebut disyari’atkan dari dalil 

naqly/nash yang jelas Al-quran dan as-Sunah maupun dalil aqly  atau dalil ijtihad 

 
23Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, h. 10 
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dari pada mujtahid. Mustafa az-Zarqa menyatakan bagian yang disepakati tersebut 

dinamakan al-mashadir al-asasiyyah (sumber pokok). 

Sedangkan bagian yang diperselisihkan dinamakan al-mashadir at-taba’iyyah 

(sumber sekunder). Disebut sumber sekunder karena ijma’ qiyas, istihan dan 

seterusnya itu tidak dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum akan tetapi akan 

disandarkan pada Al-quran dan as-Sunah. Jadi fiqih sebagai suatu ilmu agama yang 

menjadi objek kajiannya adalah perbuatan manusia, dan menetapkan hukum terhadap 

perbuatan tersebut yang bersumber dadi dalil  naqly ini yang disebut Mustafa az-

Zarqa dengan al-Mashadir al-asasiyyah (sumber hukum) dan dalil aqly  yang 

disebutnya dengan al-Mashadirat-taba’iyyah (sumber sekunder).24 

Perbedaan dalam mengunakan metode dalam pengambilan hukum bisa 

menghasilkan produk hukum yang berbeda pula, karena itu penilaian tentang hukum 

suatu perbuatan mukallaf  bisa pula menghasilkan dari satu hukum. Hal ini sangat 

tergantung kepada mujtahid (ahli ijtihad) mana dan metode apa yang digunakan 

dalam menyelesaikan atau mencarikan hukum perbuatan  mukallaf  tersebut. 

Misalnya seseorang yang diberi amanah haruslah bertanggung jawab terhadap 

sesuatu hal yang diamanahkan kepadanya. Jadi jika menggunakan dalil qiyas untuk 

menentukan hukum terhadap pemegang amanah, tentunya apabila barang yang 

amanahkan kepadanya terjadi kerusakan ataupun barangnya hilang maka si 

pemegang amanah tidak dituntut pertanggung jawabannya apabila barang tersebut 

rusak atau hilang tanpa ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau digunakan terhadap 

 
24 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: CV Sinar Baru, 2002), h. 278 
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permasalahan amanah ini dalil istishan maka akan berbeda, dimana si pemegang 

amanah harus dituntut pertanggung jawabannya artinya dia harus mengganti barang 

yang diamanahkan itu rusak atau hilang. Karena menurut ketentuan istishan 

menyatakan bahwa jika hukum umum diberlakukan untuk segala pada setiap zaman, 

apabila pada saat sifat amanah sudah mulai berkurang maka hal ini akan membawa 

kepada sikap memakan hal orang lain secara batil (tidak benar). Untuk itu agar hal 

tersebut tidak terjadi dan dapat dihindari, pemegang amanah harusnya diminta 

pertanggung jawabannya.25 

2. Ruang Lingkup Kajian Fiqih 

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup kajian fiqih. 

Para ulama fiqih ada yang membaginya kepada delapan bagian sebagai berikut : 

a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Seperti sholat, 

puasa, zakat, haji dan umrah, bagian ini dinamakan dengan ibadah. 

b. Hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Seperti nikah, 

talak, masalaha keturunan dan nafkah, bagian ini disebut dengan ahwal 

asy-syakhiyyah. 

c. Hukum yang berkaitan dengan antara sesama manusia dalam rangka 

memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta 

dan hak-hak kebendaan bagian ini disebut dengan Muamalah. 

 
25 Qamarul Huda, Fiqh Mu‟amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 51-52 
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d. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana. Bagian ini 

disebut dengan jinayah dan uqubah. 

e. Hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama 

manusia dinamakan jinayah ahkam al-qadha. 

f. Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, bagian 

ini disebut al-ahkam as-slthaniyyah atau siyasah-asy-syar’iyyah. 

g. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaaan perang dan 

damai, bagian ini disebut siyar atau al-huquq ad-dauliyah. 

h. Hukum yang berkaitan dengan ahlak, yang baik maupun buruk bagian ini 

disebut dengan adab.26 

Muhammad Yusuf Musa membagi kajian fiqhi kepada tiga bidang, yaitu 

ibadah, muamalah, dan hukuman (‘uqubat). Dari perbedaan pendapat di atas, jumhur 

fuqaha sepakat bahwa ruang lingkup kajian fiqih tersebut secara sederhana dapat 

dibagi dua bagian saja, yaitu ibadah dan muamalah.27 Kesepakatan para fuqaha ini 

dapat dipahami dari alasan dimana manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di 

dunia haruslah melaksanakan kewajibannya kepada sang pencipta Allah SWT.  

Keseluruhan hukum yang disebutkan diatas tidak hanya makna mengandung 

makna keduniaan, tetapi juga mengandung makna keakhiratan, artinya nilai dari 

suatu hukum tidak hanya terkait dengan hukum di dunia ini saja, tetapi juga hukum 

 
26Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 50-53 
27 Qamarul Huda, Fiqh Mu‟amalah, h.60 
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ukhrawi, karena Islam tidak memisahkan antar dunia dan akhirat walaupun keduanya 

bisa dibedakan. 

 

C. Konsep Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah bersal dari kata al-dharab yang berarti secara harfiah adalah 

bepergaian atau berjalan. Selain al-dharab, disebut juga qiradh yang berasal dari al-

qardhu, berati potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagaian keuntungan. 

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) asing 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti 

setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Menurut 

Hanafiyah mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang 

berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan 

pihak lain punya jasa mengelola harta tersebut Jadi, mudharabah adalah bentuk 

kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan 

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si 
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pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.28 Sedangkan definisi 

mudharabah secara terminologi menurut beberapa mazhab sebagai berikut: 

a. Definisi mazhab Hanafi: mudharabah adalah suatu akad atau transaksi 

(kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu: 

berdirinya syrikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari 

pihak lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian 

keuntungan antara kedua orang yang bersarikat tersebut. Sebagaimana 

mereka tidak menyebutkan syarat yang harus di pengaruhi pada masing-

masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi.  

b. Definisi mazhab Maliki: Telah disebutkan sebgaaimana persayaratan dan 

batasan yang harus dipenui dalam mudharabah dan cara pembagian 

keuntungan yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua orang yang berserikat. Namun definisi ini 

menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad kontrak, melainkan 

ia menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran (penyerahan modal) 

itu sendiri. 

c. Definisi mazhab Syafi’i : Kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad, 

namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua 

belah pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan 

cara pembagian keuntungan. 

 
28 Hendri Suhendi, Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam Edisi Ke-I, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 135-136 
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d. Definisi mazhab Hambali: Menyebutkan bahwa pembagian keuntungan 

adalah kedua orang yang berserikat menurut yang mereka tentukan, namun ia 

tidak menyebutkan persaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang 

yang melakukan akad. 29  

 Jadi, definisi yang perspentif bagi mudharabah sebagian jalan tengah 

kelengkapan definisi dari berbagai mazhab diatas, mudharabah adalah suatu akad 

kontrak yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dengan 

jumlah, jenis dan katrakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola 

harta(jaiz attas) kepada oranglain yang aqil,mumayyiz, dan bijaksana, yang ia 

pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari 

keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Quran maupun sunnah 

karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan 

sesuai dengan  ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi 

Islam.30 Mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. 

Dasar hukum akad mudharabah adalah sebagaimana firman allah dalam (QS.Al-

Baqarah: 2/283) 

 
29 Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan) Edisi Ke-1,(Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 204 
30Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam Jilid . (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, , 

1995),h. 394 
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 ◆  ◼⧫   

⬧◆ ⬧   

⬧ ❑  ⬧  

 →➔⧫ ➔⧫  

⬧⬧  ☺➔⧫  

⧫◆⧫ ◆◆   

◆  ◆ ❑☺⬧  

◼  ⧫◆ ☺⧫  

⬧ ◆ ⬧   

◆ ☺ ⧫❑➔☺➔⬧ ⧫  

    

Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 

dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

 

Maksud ayat diatas ialah diperintakan kepada manusia untuk bertebar ke muka 

bumi dengan tujuan mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya dengan cara yang di 

halalkan. 

Tidak ada indikasi yang jelas dan tegas dalam Al-qur’an maupun Hadis, 

namun karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan 

menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam 

ekonomi Islam.35 Mudharabah lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha 

perekonomian dengan cara yang benar dan adil sehingga menguntungkan antar 
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kedua belah pihak yang melakukan kerjasama denmgan menggunakan akad 

mudharabah ini. 

3. Rukun Dan Syarat Mudharabah 

a. Rukun Mudharabah 

Menurut ulama Syafi‟iyah rukun qiradh atau mudharabah ada enam yaitu: 

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 

2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik 

barang. 

3) Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 

4) Maal, yaitu harta pokok atau modal 

5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. 

6) Keuntungan.31 

Menurut Ascarya rukun mudharabah, yaitu : 

1) Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki 

modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak 

yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. 

2)  Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh) 

3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.32 

b. Syarat Mudharabah 

 
31 Asmuni, Siti Majiatun. Bisnis Syariah.(Medan : Perdana Mulya Srana, 2013), h. 169 
 
32 Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 62 
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Menurut Mardani Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-

rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut: 

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila 

barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan 

atau barang dengan lainnya, mudharabah tersebut batal. 

2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, 

maka dibatalkan akad anak-anak yang 16 masih kecil, orang gila, dan 

orang-orang yang berada di bawah pengampuan.  

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal 

yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut 

yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati.  

4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus 

jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.  

5) Melafazkan ijab dari pemilik modal. 

6) Mudaharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 

harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-

barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak 

terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 

mudharabah, yaitu keuntungan.33 

 
33 Mardani. FIQH Ekonomi Syariah. (Jakarta : Kencana, 2007), h. 197 
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Dalam melakukan suatu kerjasama bagi hasi/ mudharabah maka hendaknya 

kedua belah pihak yang menjalani kerjasama tersebut memenuhi rukun dan syarat-

syarat yang telah ada di atas. 

4. Prinsip-Prinsip Mudharabah 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya merupakan 

sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqih islam meletakkan mudharabah 

dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dar segi teks 

Al-Qur‟an maupun dari sunnah. Prinsip mudharabah adalah prinsp bagi hasil, yaitu 

perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.  

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu 

proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut 

dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan 

membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi 

mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, 

kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. 

Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (buka karena 

penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama 

antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian.34 

Adapun prinsp-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah sebagai 

berikut: 

 
34 Muhammad, Dasar-Dasar Keuagan Islam, (Yogykarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi 

UII, 2004) h. 84 
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a. Prinsip kebolehan melakukan akad Mudharabah 

Atinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur‟an dan sunah 

Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari‟at Islam 

sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum mudharabah (Al-Qur‟an dan 

Sunnah). Mudharabah dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, 

terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap 

modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu 

disebabkan konsekuensi dari bisnis.35 

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan 

Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak 

boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain 

itu, akad mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan 

semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplortir. 

Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan ari pengusaha 

untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.36 

c. Prinsip mendapatkan manfaat dan menolak kemudharatan 

Sebagai mahluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan 

pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi 

merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukan bahwa kehidupan 

manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan 

 
35 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 

Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990) h. 10 
36 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 14 
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berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki 

kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. 

Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal 

dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. 

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip mudharabah di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam 

bentuk akad mudharabah ini sangat terasa ketika dapat membantu untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari  yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk 

melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan   

5. Macam-Macam Mudharabah 

Umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah yaitu: 

a. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

b. Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari akad mudharabah 

mutlaqah dimana didalam kerjasamanya dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki 

jenis usaha.37 

6. Biaya Operasional Mudharabah 

 
37 Asmuni, Siti Majiatun. Bisnis Syariah. 170 
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Biaya operasional mudharib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di 

lingkungan sendiri, demikian juga apabila mengadakan perjalanan untuk kepentingan 

mudharabah. Apabila baiaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan 

pemilik modal tidak akan memeproleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja 

modal tersebut sama besar bahkan lebih besar dari pada keuntungan. Namun, jika 

pemilik kodal mengizinkan pengelola modal untuk membelanjakan modal 

mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan 

tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah 

tersebut. 

Kiranya dapat diapahami bahwa biaya pengelolaan mudhrabah pada dasarnya 

dibebankan kepada pemilik modal, namun tidak masalah biaya diambil dari 

keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. 

Menutut imam malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar 

sehingga kemungkinan memeproleh keuntungan berikutnya. Sedangkan menurut 

Imam Hambali adalah sebagai beikut: 

a. Shahibul maal mengeluarkan 100% kebutuhan suatu proyek kerjasama, 

sedangkan sedangkan mudharib hanya sebagai pengelola usaha. 

b. Jangka waktu usaha di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama. 

c. Jumlah pembiayaan harus dinyatakan secara tunai. 

d. Shahibul maal menanggung segala kerugian akibat dari mudharabah, kecuali 

jika kerugian usaha tersebut terjadi atas kelalaian pengelola. 
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e. Biaya operasional di bebankan kepada mudharib. 38 

7. Berakhirnya Mudharabah 

Menurut para fiqih menyatakan bahwa suatu akad mudharabah menjadi batal 

dalam hal-hal sebagai berikut: 39 

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal. dalam perjanjian kerjasama 

sistem bagai hasil akad mudharabah ini dikatakan batal ataupun berakhir 

ketika pekerja bertindak hukum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik 

modal, ataupun pemilik modal menarik kembali modalnya. 

b. Salah seorang yang berakad telah kehilangan kecakapan bertindak hukum , 

seperti gila ataupun lupa ingatan. 

c. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanajemen oleh pekerja atau 

penglola modal. Demikina juga halnya, akad mudharabah batal apabila 

modal dibelanjakan oleh pengelola modal sehingganya modal tersebut tidak 

ada yang tersisa.  

Akad dikatakan batal apabila pemilik modal ataupun pengelola meninggal 

dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasakh. 

Apabila mudharabah menjadi fasakh maka pengelola modal tidak berhak mengelola 

modal mudharabah lagi. Jika pengelola modal masih menggunakan modal tersebut, 

tetapi mengetahui pemilik modal sudah meninggal dunia dan memakai modal itu 

 
 38 Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah Di Iandonesia, (Jakarta: Edisi ke-3, Salemba, 

2014), h.128 

39 Nasrun Haroen,  Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.180 
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tanpa seizin ahli warisnya, maka perbuatan tersebut ghasab (memakai barang tanpa 

izin). Pengelola modal wajib mengembalikan (menjaminnya, kemudian jika modal 

itu menguntungkan maka keuntungannya dibagi dua).   

Jika mudharabah telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, 

pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena itu adalah hak 

kedua belah pihak. Mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa apabila 

pengelola modal setuju dengan penjualan sedangkan pihak pemilik maal (modal) 

tidak mau menjual, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola modal 

mempunyai hak dalam keuntungan dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali 

dengan cara menjualnya. 

D. Sistem Bagi Hasil 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. 

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit 

sharing merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu 

perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang 

tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun 

sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.40 

Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerja sama untuk mencapai (profit) 

keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, 

 
40 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princian di Bank Syariah,(Yogyakarta: Cet 

Pertama, UII Press, 2020) h.18 
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dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga 

menentukan keuntungan (profit) dalam komponen mudharabah. Pihak investor 

(shohibul maal) menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan. 

Sedangkan mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil 

usaha atau pekerjaannya telah dijalankan, dengan catatan apabila kerjasama tersebut 

tidak menghasilkan keuntungan (profit).41 

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara 

shohibul al-maal dan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang 

berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, 

dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi 

antara shohibul al-maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati 

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shohibul al-maal 

telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa 

perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.42 

2. Jenis Pola Bagi Hasil 

Ada dua jenis pola dalam sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan 

beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi 

hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa marjin yang akan 

ditetapkan, yaitu dengan: 

 
41 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang 

Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 98. 
42 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princian di Bank Syariah ,h. 19 
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a. Profit sharing 

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari 

total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sitem profit 

sharing, kemungkinan yang akan terjadi shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi 

ini akan mempengaruhi keingiinan masyarakat untuk menginvestasikan dananya 

paka bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana piha ketiga secara 

keseluruhan 

b. Revenue sharing 

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh 

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh pandapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue 

sharing kemungkinan yang tertjadi adalah tingkan bagi hasil yang diterima oleh 

pemilik dana akan lebih besar dibandingkan timgkat suku bunga ;pasar yang berlaku, 

kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan 

dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem 

bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem mbagi hasil dengan berlandaskan pada 

sistem revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pemgelola maupun 

sebagai poemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut 

akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknnya jika bank berperan sebagai 
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pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola 

dana.43 

 

 

 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil 

a. Faktor Langsung 

Diantara faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitugan bagi 

hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bag hasil (profit 

sharing ratio). 

1) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan 

dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, 

hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi 

likuiditas. 

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah 

dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. 

Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salaah satu 

metode berikut: 

a) Rata-rata saldo minimum bulanan 

 
43 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princian di Bank Syariah ,h. 97 



48 
 

b) Rata-rata total saldo harian. Investment rate dikalikan jumlah 

dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan 

dana aktual yang diindikasikan oleh tingkat FDR bank syariah. 

3) Nisbah (profit sharing ratio) 

a) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian 

b) Nisbah antara satu bank dang bank lainnya dapat berbeda. 

c) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan satu 

account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo. 

b. Factor Tidak Langsung 

1) Penentuan biaya dan pendapatan mudharabah 

a) Merupakan pendapatan yang diterima bank dan nasabah 

melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan 

yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima 

dikurangi biaya-biaya. 

b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut 

revenue sharing. 

2) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi) 
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Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya 

aktivitas yang diterapakan, terutama sehubungan dengan pengakuan 

pendapatan dan biaya.44 

4. Keuntungan Bagi Hasil 

Secara teknis pemakaian prinsip akad mudharabah ke dalam produk Tabungan 

Haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah 

diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk 

tabungan atau deposito berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan paling kurang 

sebagai berikut: 

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai 

pemilik dana. 

b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. 

c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam 

bentuk nisbah. 

d. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib 

menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnyaditetapkan 

oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka 

penutupan rekening 

 
44 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, Cet. 1, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 139-140 
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e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. 

f. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tebungan atau 

deposito dengan menggunakan nisabah keuntungan yang menjadi 

haknya. 

g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan nasabah yang bersangkutan. 

h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam 

perundang-undangan yang berlaku.45 

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentamg Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah dikatakan bahwa pembagian hasil 

usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh 

didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung 

dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra‟sul maal) dan biaya-biaya, dan boleh 

pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra‟sul maal), dan biaya-biaya dan 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketentuan umum prinsip 

distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari‟ah adalah sebagai berikut: 

a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue 

sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil 

uasaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

 
45 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran 

Dana. 
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b. Dilihat dari kemaslahatan (al aslah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknhya djginakan prinsip bagi hasil (revue sharing). 

c. Penehtapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam 

akad. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 

Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan malalui musyawarah.46 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Desa Domisil Moonow Kec Sang Tombolang Kab 

Bolaang Mongondow Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 9 April – 15 Mei 

2020. 

B. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif deskriptif didefinisiskan sebagai metode penelitian ilmu-

ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan 

maupun tulisan) dan perbuatan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha 

 
46 Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentamg Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 

Lembaga Keuangan Syari‟ah. 
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menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif  yang telah diperoleh dan 

dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.47 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif adalah objek alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini 

sering disebut  sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah obyek apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti 

memasuki objek, setelah berada diobjek dan setelah keluar dari objek relatif tidak 

berubah.48 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.49 Penelitian 

lapangan bermaksud mempelajarai secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.50 

Metode kualitatif  digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

 
47Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13 
48Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet.VIII,(Bandung:Alfabeta,2013), h.2 

 
49Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Penelitian  Sosial, Cet. 8, (Bandung:MandarMaju, 

2001), h. 32 

 
50HusainiUsman, Metodologi Penelitian  Sosial, (Jakarta: BumiAksara, cetakanke V, 2004), h. 

5 
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merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, didalam penelitian 

kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. 

Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability.51Proses penelitian 

kualitatif juga dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan 

wayang kulit atau kesenian, atau peristiwa lain. Ia belum tahu apa, mengapa, 

bagaimana, wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati dan 

menganalisa dengan serius.52 

Bodgan dan Taylor dalam buku Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.53 Karena 

penelitian ini mementingkan penguraian fenomena yang teramati dalam konteks 

makna yang melingkupi suatu realitas dan berlangsung alami, dimana peneliti 

merupakan instrumen utama. Data-data yang mementingkan proses dari pada hasil 

dan menggunakan analisis data secara induktif.54 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

 
51Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D),(Bandung: Alfabeta, 2015) h.15 

52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), h. 

27 

53Moleong. L.J, Metodelogi Penelitian Komunikasi, ( Jakarta: Remaja Rosdakarya,2000), h.2  

 
54Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosdakarya Offset,1998), h. 23 
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Dalam memperoleh data primer wawancara yang akan dilakukan kepada 

informan langsung di tempat penelitian kepada Masyarkat di Desa Domisil moonow. 

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dalam proses penelitian. Data 

primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.    

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau 

data yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang 

betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti.55 Informan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu informan utama dan informan pendukung. 

 

a) Informan Utama 

Informan utama adalah Masyarakat di Desa domisil moonow yang 

telah lama tinggal di Desa tersebut yang berstatus sebagai pemilik bagan.  

b) Informan Pendukung 

Informan pendukung adalah orang yang disarankan oleh informan 

utama sebagai data tambahan, tapi informan pendukung juga berasal dari 

Masyarakat di Desa Domisil Moonow yang berstatus sebagai Pekerja Bagan 

Pekerja Bagan, sehingga peneliti merasa pihak yang menjadi informan 

pendukung mempunyai validitas informasi. 

2. Data Sekunder 

 
55Koentjaraningrat,,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:GramediaPustaka, 

1993), h. 130 
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Data sekunder adalah data pendukung untuk penelitian masyarakat di Desa 

Domisil Moonow. Data sekunder dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian 

yaitu berupa sumber buku, arsip literatur, atau dokumen penelitian seperti foto-foto 

dan sebagainya. Data sekunder yang peneliti peroleh dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

a) Dokumentasi atau arsip dari Pemerintah Desa Domisil Moonow Kec. Sang 

Tombolang, berupa data sejarah Desa Domisil. 

b) Data sekunder lain adalah berupa foto, yang terkait dengan penelitian, 

misalnya foto lokasi penelitian dan foto aktivitas masyarakat Desa Domisil 

Moonow. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Arikunto, metode observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan 

perumusan perhatian terhadap suatu objek menggunakan seluruh alat indera.56 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan 

secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap 

 

56Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara, 

1985), h. 128 
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selanjutnya peneliti melakukan observasi yang fokus, yaitu mulai menyempitkan data 

atau informasi yang dilakukan sehingga dapat menemukan pola-pola perilaku dan 

hubungan yang terus-menerus. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi 

ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang 

alami.57 

Beberapa keunggulan dalam metode observasi di tempat penelitian: 

a) Dengan berada di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi atau memperoleh pandangan yang menyeluruh. 

b) Memungkinkan peneliti melakukan pendekatan induktif yang akan 

membuka kemungkinan melakukan penemuan. 

c) Peneliti dapat mengamati hal-hal yang kurang atau hal-hal yang tidak dapat 

diamati orang lain atau yang berada dalam lingkungan tersebut. 

d) Peneliti dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat terungkap oleh 

responden dalam wawancara. 

e) Peneliti dapat menemukan hal-hal diluar pandangan respon dan sehingga 

mendapatkan gambaran secara lebih komprehensif. 

f) peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih banyak, lebih terinci, dan 

lebih cermat.58 

2. Wawancara 

 

 57Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekanan Kualitatif, Kuantitatif dan R& D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 118 
58 M.Q. Patton, Qualitative Evaluation and Research Methods, (Newbury Park, CA: Sage 

Publication, Inc, 1990), h. 724 
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Lincoln mendefinisikan wawancara (interview) sebagai percakapan dengan 

maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara yang digunakan 

peneliti adalah Wawancara terbuka. Pada wawancara terbuka peneliti menyampaikan 

maksud dan tujuan wawancara tersebut, sehingga terwawancara mengetahui bahwa 

mereka sedang diwawancarai. Hal ini sebagai langkah awal untuk menjalin 

keterbukaan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi 

yang akurat.59 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokomentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.60 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknik deskriptif 

naratif adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  
 

59Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi, 

(Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012), h. 176 

 

60Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  h. 

329 
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1. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik berupa catatan di 

lapangan, gambar, dokumen, dan lainnya diperiksa kembali, diatur, dan kemudian 

diurutkan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 

Secara sederhana dapat dijelaskan: dengan reduksi data kita tidak perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi yang ketat, melalui 

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas 

dan sebagainya. 

3. Penyajian Data 

Suatu penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data ini untuk melihat gambaran keseluruhan dari hasil penelitian yang kemudian 

disusun secara sistimatis. Penyajian data dalam narasi nantinya peneliti hanya 
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mengutip satu atau lebih narasumber dengan pemikiran adanya kesamaan jawaban 

antara narasumber. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi.61 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Desa Domisil 

Pada tahun 1825 wilayah desa Domisil ini sudah ditempati orang yang tersebar 

diseluruh wilayah Desa Domisil yakni dari Tanjung Tungku/Posianga, pulau nona, 

Tanjung Pusu dan Pulau Tiga. Meskipun sudah banyak yang menempati wilayah ini 

tetapi karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari luar daerah maka nama 

tempat yang mereka tempati ini belum mereka ketahui apa sebernarnya nama wilayah 

tersebut, pada saat itu disepanjang wilayah dari Tungku sampai dengan Tanjung 

 
 
61Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15-25 
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Hame ini semua sudah di tempati orang, namun sentral dari perkumpulan orang-

orang tersebut di wilayah Pulau Nona.62 

Setelah itu menurut cerita Orang Tua ada kapal Portugis yang di Pulau Nona, 

awak-awak kapal itu turun dan mengajak berbicara dengan penduduk setempat yang 

pada waktu itu tidak ada yang bisa mengerti maksud dari orang-orang Portugis 

tersebut. Penduduk setempat mendengar di setiap akihir kata orang-orang Portugis itu 

menggunakan kata Domisile maka pada saat itu penduduk setempat yakin bahwa 

nama tempat atau wilayah yang mereka tempati bernama Domisil. Sejak tahun 1800 

Desa Domisil sudah di tempati manusia, namun belum ada yang menetap dan hanya 

hidup berkelompok. 

Setelah itu, perkembangan social budaya Desa Domisil mulai meningkat, maka 

penduduk mulai menyusun/musyawarah pada menuju pembentukan Desa dengan 

penduduk yang awalnya hidup berkelompok akhirnya penduduk memutuskan untuk 

menetap bersama dalam satu wilayah dan ingin mendirikan 1 Desa. 

Dengan perjuangan orang terkemuka di wilayah tersebut mengajukan 

permohonan kepada Belanda lewat Mayor Kadato dan permohonan disetujui, maka 

berdirilah Desa Domisil pada tahun 1855 yang dikepalai oleh seorang Mayor Kdato 

dari Solog sampai Busisingo. 

Setelah berdirinya Desa Domisil yang menjabat Kepala Desa pertama adalah 

seorang yang bernama K.Tumbol walaupun pada waktu itu belum sebagai Sangadi. 

 
62 Hasil Wawancara Dengan Bapak Sirajudin Katili Selaku Sangadi Desa Domisil Moonow, 

Pada Tanggal, 20 Maret 2020. 
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Tahun 1865 Desa Domisil di pindahkan lagi memanjang dari barat ke timur di tempat 

yang bernama Tapa Aog. 

Pada tahun 1966 terjadi banjir di Desa Domisil, maka oleh Bupati Bolaang 

Mongondow yang waktu itu adalah Bapak P.Y Manoppo memerintahkan pada 

pemerintah desa untuk segera memindahkan Desa Domisil ke tempat yang lebih 

aman yaitua 1Km ke sebelah barat. Maka mulailah pada tanggal 15 Maret 1966 

mulailah pemerintah desa bersama masyarakat membuka hutan untuk dijadikan Desa. 

Berkat persatuan masyarakat sehinggan Desa Domisil diresmikan pada tanggal 7 

November 1966 oleh Bupati O.N Mokoagow sekaligus Bupati meresmikan Desa 

Domisil diganti nama menjadi Moonow. Tetapi pada saat itu Bupati tidak 

meneyetujui usul masyarakat dan Bupati mengusulkan bahwa Domisil jangan 

dihilangkan dan Moonow di sambung sajak menjadi Domisil Moonow. 

Adapun susunan pemerintahan Desa Domisil sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Nama-Nama Sangadi Desa Domisil Moonow 

No NAMA SANGADI 
TAHUN 

PEMERINTAHAN KET 

1 K. Tumbol 1865-1866 Meninggal 

2 Goi 1866-1872 Meninggal 

3 Lapata Nurdin 1873-1881 Meninggal 

4 La Sendeng 1889-1894 Meninggal 

5 Angki Mamonto 1894-1891 Meninggal 

6 S.Hinur 1891-1906 Meninggal 

7 B.Mokodompit 1906-1911 Meninggal 

8 Hadinda Dawit 1911-1916 Meninggal 

9 Hasan Dawit 1916-1927 Meninggal 

10 Djalali Goi 1927-1930 Meninggal 

11 H.Manurapon 1930-1942 Meninggal 
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12 M.T.Manoppo 1942-1945 Meninggal 

13 S.A.Dilapanga 1945-1947 Meninggal 

14 R.B.Mokodompit 1947-1948 Meninggal 

15 S.Manurapon 1948-1958 Meninggal 

16 K.M. Damopolii 1958-1970 Meninggal 

18 K.Lansike 1970-1975 Meninggal 

19 R.D.Olii 1975-1985 Meninggal 

20 Hamdan Mamonto 1985-1995 Meninggal 

21 Ajis Korompot 1995-2005 Meninggal 

22 Tajudin Olii 2005-2010 Hidup 

23 Salim Gonibala 2010-2014 Hidup 

24 Nasir Darwis 2014-2019 Hidup 

25 Sirajudin Katili 2019-Sekarang Hidup 

Sumber Data : Sangadi Desa Domisil Moonow Tahun 2020 

2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Domisil 

Luas wilayah Desa Domisil Moonow berkisar 1.500 Ha dan terdiri dari atas 

lima dusun. Desa ini berbatasan disebelah Utara dengan Laut Sulawesi sebelah 

Selatan, dengan Pegunungan. Sebelah Timur dengan Desa Maelang, sebelah Barat 

dengan Desa Pangi . Penduduk Desa berjumlah 1.028 jiwa dari dusun I-V dengan 

kepadatan penduduk 2km/jiwa. 

3. Pekerjaan/Profesi Desa Domisil 

Tabel 4.2 

Pekerjaan Masyarakat Desa Domisil Moonow 

No Pekerjaan/Profesi Jumlah  

1 Petani 286 

2 Pedagang 3 

3 Nelayan 52 

4 PNS 13 

5 Tukang 8 

Sumber Data : Sangadi Desa Domisil Moonow Tahun 2020 
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Kebanyakan penduduk Desa Domisil Moonow memiliki profesi sebagai Petani 

(286 orang). Bentuk Profesi lainnya, yakni Tukang (8 orang), Pedagang (3 Orang), 

Nelayan (52 orang) dan PNS (13 orang). 

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Domisil Moonow 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Domisil Moonow 

Pra Sekolah Tidak Tamat SD SD SMP SLTA D3 

87 93 63 196 121 11 

Sumber Data : Sangadi Desa Domisil Moonow Tahun 2020 

Di desa ini, jumlah penduduk yang berpendidikan hingga perguruan tinggi 

sebanyak 11 orang, berpendidikan hinga SLTA sebanyak 121 orang, dan sampai 

SMP 196 orang.  Sarana pendidikan yang telah tersedia di desa yakni berupa 1 

Gedung SD, 1 Gedung Mts Untuk Peribadatan, di desa ini terdapat 1 Gedung Masjid, 

Musholah. 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan selanjutnya adalah 

mengolah data. Berdasarkan metode yang di ambil oleh penulis yaitu metode 

kualitatif, yang di amati oleh penulis secara langsung dan diperkuat dengan data 

wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dan di bahas untuk mengambil 

kesimpulan. 

3. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Pekerja Bagan di Desa Domisil 

Moonow Kecamatan Sang Tombolang 
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Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing, dalam 

kamus ekonomi diartikan pembagian laba.Secara definitif profit sharing diartikan 

“distribusi beberapa bagian laba pada pegawai perusahaan dari suatu perusahaan. 

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini 

berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun 

penyertaan sebagian atau untuk kepentingan bisnis (kerjasama).  

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut, harus melakukan 

transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan 

pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan 

pribadi yang menjalankan proyek.  

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara 

shahibul mall dan mudharib. Dengan demikian, secara pengeluaran rutin yang 

berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharabah, 

dapat dimasukan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara 

shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang dipakai sebelumnya secara 

eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada 

dasarnya adalah terletak pada Kerjasama baik antara shahibulmaal dengan mudharib. 

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil yang di teliti oleh penulis adalah 

bagi hasil antara pemilik bagan dan pekerja bagan di desa Domisil Moonow 

Kecamatan Sang Tombolang. 
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Sesuai dengan metode penelitian yang diguakan oleh penulis, penulis mencari 

informan yang menjadi pendukung dalam penelitian kali ini. Oleh karena itu, penulis 

mewancarai dengan beberapa warga Desa Domisil yang merupakan pemilik bagan 

dan pekerja bagan di Desa Domisil.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Said Cago yang 

merupakan salah satu pemilik bagan di Desa Domisil: 

“Sistem pembagian hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat 

kebiasaan masyarakat sekitar, bagi hasil antara pemilik dan pekerja bagan 

biasanya hasilnya di bagi dua sesuai dengan pendapatan yang di dapat oleh 

pekerja bagan. Namun sebelum hasil itu di bagi, saya selaku pemilik bagan 

memotong biaya yang di keluarkan untuk perbaikan bagan dan pembelian 

perlengkapan bagan. Misalnya, keuntungan yang di dapat oleh pekerja bagan 

sekitar 10 juta, sedangkan biaya yang di keluarkan untuk perbaikan dan 

pembelian perlengkapan bagan sekitar 3 juta, maka 10 juta kurang 3 juta adalah 

7 juta, 7 juta itulah yang di bagi oleh pemilik dan pekrja bagan. Jadi masing-

masing mendapat 3.5 juta”63 

Dari wawancara di atas akat bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan 

pekerja bagan sesuai karena keuntungan yang didapat di bagi rata bukan untuk 

kepentingan pribadi. 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pekerja bagan yang lain 

sebagai data pendukung dari hasil wawancara nara sumber yang pertama, adalah 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja bagan yang bernama Abdullah 

Husein sebagai berikut. 

 
63 Hasil Wawancara Dengan Bapak Said Cago Sebagai Pemilik Bagan Desa Domisil Moonow 

Pada Tanggal 11 Maret  2020 
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“Hasil pendapatan dari bagan kemudian dipotong pengeluaran kemudian 

hasilnya dibagi dua misalnya dalam satu keadan keuntungan dari hasil bagan 

senilai Rp.1.200.000,00 dipotong terlebih dahulu pengeluaran  untuk perbaikan 

Rp.200.000,00. Setelah dipotong pengeluaran sisanya Rp.1.000.000,00. 

Selanjutnya sisa dari pengeluaran itu, dibagi kepada pemilik bagan dan pekerja 

bagan. Walaupun saya sebagai pekerja bagan mengajak pekerja bagan yang lain 

untuk membantu saya mengelolah bagan, mengenai biyaya sewa untuk pekerja 

yang saya ajak bukanlah tangung jawab pemilik bagan tetapi tangung jawab 

saya sebagai pekerja bagan.64 

 

Dari hasil wawancara diatas hasil pendapatan bagan dipotong biyaya perbaikan 

dan sisanya dibagi rata sesuai dengan akad yang disepakati akan tetapi biyaya sewa 

pekerja yang membantu saya di tanggung saya secara pribadi. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik bagan bernama Ismail 

Mamonto yang lain sebagai data pendukung adalah sebagai berikut: 

Hasil pendapatan dari bagan, kemudian dipotong pengeluaran kemudian 

hasilnya dibagi dua misalnya dalam satu keadaan keuntungan dari hasil bagan 

senilai Rp.5.000.000,00 dipotong terlebih dahulu pengeluaran Rp.2.000.000,00 

setelah dipotong pengeluaran sisanya Rp.3.000.000,00. Selanjutnya sisa dari 

pengeluaran itu , dibagi kepada pemilik bagan dan pekerja bagan. Kalaupun 

terjadi kerusakan pada bagan itu merupakan tangung jawab dari pemilik bagan 

selain itu, kalau dalam satu bulan tidak mendapatkan keuntungan pekerja bagan 

juga tidak mendapatkan pemasukan. Bila dua bulan kemudian mendapatkan 

keuntungan di potong pengeluaran satu bulan sebelumnya.65 

 

Dikesempatan lain Bapak Rasidin Manopo sebagai pemilik bagan menyatakan 

bahwa: 

Pembagian hasil di lakukan setiap satu bulan sekali dengan melihat hasil yang 

diperoleh para pekerja bagan jika pekerja bagan, pembagian hasil dilakukan 

sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah di sepakati, bentuk perjanjian 

 
64 Hasil Wawancara Dengan Pekerja Bagan Bapak Abdullah Husein Di Desa Domisil Moonow 

Pada Tanggal 20 Maret 2020 
65 Hasil Wawancara Dengan Pemilik Bagan Bapak Ismail Mamonto Di Desa Domisil Moonow 

Pada Tanggal 13 Apri 2020 
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yang kami lakukan secara lisan karena sudah menjadi adat masyarakat desa 

domisil moonow dan pemilik bagan tidak harus ikut melaut karena sudah 

melalukan perjanjian secara lisan.66 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh para 

pemilik bagan lebih besar dibandingkan pekerja bagan. Bagi hasil ini dilakukan 

sebulan sekali sudah secara turun menurun, jadi para pekerja bagan hanya bisa 

menerima dengan ikhlas. Menurut para pekerja bagan, hal tersebut sangat wajar 

karena ada sebagaian modalnya dikeluarkan oleh pemilik bagan. Pendapatan bagan 

dipotong biyaya perbaikan dan sisanya dibagi rata sesuai dengan akat/perjanjian 

secara lisan yang disepakati.. 

4. Pandangan Hukum Islam terhadap Bagi  Hasil Antara Pemilik Bagan Dan 

Pekrja Bagan Di Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang  

Syariat islam mengajarkan kepada manusia agar menjalangkan aktifitas 

berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. 

Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup  tidak membutuhkan ekonomi. 

Untuk itu selain Allah memberikan rezki kepada manusia, Allah pun mengatur sistem 

rezeki dan ekonomi tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dimasyarakat.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Domisil 

Moonow sebagai berikut: 

Dalam menjalankan sebuah usaha hal yang penting adalah akad atau perjanjian 

akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam dan 

kerja sama antara pemilik bagan dan pekerja bagan. Menurut saya bagi hasil 

 
66 Hasil Wawancara Dengan Pemilik Bagan Bapak Rasidin Manopo Di Desa Domisil Moonow 

Pada Tanggal 20 Maret 2020 
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antara pemilik bagan dan pekerja bagan sesuai dengan hukum islam karena 

suda melalui akat atau perjanjian.67 

 

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Quran maupun sunnah 

karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai 

dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. 

C. Pembahasan Penelitian 

Pembagian Hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus 

ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah profit sharing merupakan distribusi 

beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut 

dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang 

didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat 

berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. 

Sitem pembagian hasil yang dilakukan didesa domisil yaitu Sistem pembagian 

hasil yang dipakai dalam kerjasama ini adalah adat kebiasaan masyarakat sekitar, 

bagi hasil antara pemilik dan pekerja bagan biasanya hasilnya di bagi dua sesuai 

dengan pendapatan yang di dapat oleh pekerja bagan. Namun sebelum hasil itu di 

bagi, saya selaku pemilik bagan memotong biaya yang di keluarkan untuk perbaikan 

bagan dan pembelian perlengkapan bagan. 

Hasil pendapatan dari bagan kemudian dipotong pengeluaran kemudian 

hasilnya dibagi dua misalnya dalam satu keadan keuntungan dari hasil bagan senilai 

 
67 Hasil Wawancara Dengan Pemilik Bagan Bapak Salamadi Tegelo Di Desa Domisil Moonow 

Pada Tanggal 14 April 2020 
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Rp.1.200.000,00 dipotong terlebih dahulu pengeluaran  untuk perbaikan 

Rp.200.000,00. Setelah dipotong pengeluaran sisanya Rp.1.000.000,00. Selanjutnya 

sisa dari pengeluaran itu, dibagi kepada pemilik bagan dan pekerja bagan. Pembagian 

hasil di lakukan setiap satu bulan sekali dengan melihat hasil yang diperoleh para 

pekerja bagan jika pekerja bagan, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian 

sebelumnya yang telah di sepakati, bentuk perjanjian yang kami lakukan secara lisan 

karena sudah menjadi adat masyarakat desa domisil moonow dan pemilik bagan tidak 

harus ikut melaut karena sudah melalukan perjanjian secara lisan. 

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentamg Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah dikatakan bahwa pembagian hasil 

usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh 

didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung 

dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra‟sul maal) dan biaya-biaya, dan boleh 

pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (revenue sharing), yakni bagi hasil yang 

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra‟sul maal), dan biaya-biaya dan 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Esensi dari kontrak mudharabah adalah kerja sama untuk mencapai (profit) 

keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, 

dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan 

keuntungan (profit) dalam komponen mudharabah. 



70 
 

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) asing 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti 

setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Menurut 

Hanafiyah mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang 

berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan 

pihak lain punya jasa mengelola harta tersebut Jadi, mudharabah adalah bentuk 

kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan 

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si 

pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung. 

Mudharabah adalah suatu akad kontrak yang memuat penyerahan modal 

khusus atau semaknanya tertentu dengan jumlah, jenis dan katrakternya (sifatnya) 

dari orang yang diperbolehkan mengelola harta(jaiz attas) kepada oranglain yang 

aqil,mumayyiz, dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan 

mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya 

dalam kesepakatan. 

Dengan adanya sitem pembagian hasil atau mudharabah memudahkan 

masyarakat untuk bekerjasama untuk membuat kontrak kerja dengan mengacu pada 

syarat dan dasar hukum mudharabah sehingga tidak terjadi masalah atau resiko ketika 

dalam pembagian hasil pendapatan yang diperoleh para pekerja. Dengan mudharabah 
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juga mengarahkan untuk membuat kontrak kerja secara lisa maupun tulisan sehingga 

kontrak kerja itu sah secara hukum dan syariat Islam yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan pekrja bagan di Desa Domisil 

Moonow Kecamatan Sang Tombolang belum sepenuhnya menerapkan sistem 

bagi hasil yang berdasarkan akad mudharabah dan syirkah, mereka masih 

menggunakan akad kerjasama secara lisan dan adat secara turun temurun. 

Sistem pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan dan pekerja  

bagan di Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang adalah 60:40. 

Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh pemilik bagan dan buruh nelayan, baik 

yang ikut meskipun tidak. 

2. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan 

pekerja bagan Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tombolang pada 

kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi pandangan hukum Islam yang 

merupakan aplikasi dari terpenuhinya keadilan sosial, keadilan ekonomi dan 

distribusi pendapatan, sehingganya dengan kerjasama ini tidak dapat 

membantu kehidupan ekonomi para pekerja untuk sejahtera. Namun, dengan 

kerjasama tersebut dapat membantu pemilik bagan dan pekerja bagan dalam 

mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis 

hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan 

untuk menanmbah wawasan dan pengatahuan yaitu: 
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1. Untuk pemilik bagan dan buruh nelayan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat sebagai pengatahuan mengenai sistem bagi hasil sesuai syariat Islam 

sehingga dapat mencerminkan niali keadilan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan 

dengan objek dan sudut pandang yang lebih komplek sehingga dapat 

memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya tentang 

bagi hasil. 
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