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ABSTRAK 

Nama    : Djafar Assagaf 

Nim    : 13.1.2.057 

Judul Skripsi  : Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan Kota Dan    

                                      Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi   

                                      Syariah  

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil ini merupakan 

bagian dari bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan 

pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen 

sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal 

ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah 

mengajarkan bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar tidak memberatkan 

salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian 

yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam 

bentuk uraian, maka data tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu penjelasan yang 

menggambarkan keadaan, proses, atau peristiwa tertentu. Metode penelitian 

kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting).  

Secara umum, bagi hasil yang dilakukan pemilik angkutan kota (mikrolet) 

merupakan kebiasaan yang ditemui pada masyarakat sopir angkot Ternate Baru 

yaitu sistem pembagian yang disandarkan pada tanggung jawab tiap sopir pada 

angkutan kota. Pembagian ini dapat dihitung langsung setelah hasil bersih. Atau 

hasil bersih dibagi menjadi masing-masing 50% kemudian bagian sopir angkot 

dibagi lagi berdasarkan besar tanggung jawab mereka. Dalam hukum Islam, dapat 

dilihat bahwa bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai karena keuntungan sudah 

diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad dan tidak berbentuk nominal. Ulama 

Malikiyah berpendapat apabila mudharib berbilang (berjumlah lebih dari satu), 

maka keuntungannya dibagi antar mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, 

seperti sharik dalam shirkah abdan. Dengan kata lain, setiap orang memperoleh 

keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka. 

Keyword:  Bagi Hasil, Mudharabah, Angkutan Umum. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kebutuhan yang tak bisa di 

penuhi dengan sendirinya. Manusia kadang memerlukan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan berupa materi. Kebutuhan tersebut ada yang dapat di penuhi 

sendiri dan lebih banyak yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dengan kata lain, ada 

banyak kebutuhan manusia yang dalam pemenuhannya membutuhkan patner atau 

orang lain.  

Maka Untuk memenuhi kebutuhan perlu di lakukannya suatu usaha yang 

memerlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama untuk memperoleh 

kebutuhan.  

Tidak sedikit orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang 

kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. 

Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerja sama dengan pihak 

lain,baik usaha kecil ataupun besar.  

Usaha transportasi misalnya, adalah usaha kerja sama antara penyedia mobil 

dengan pihak yang akan mengelola transportasi tersebut sehingga mampu 

menghasilkan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan usaha transportasi yang 

di jalankan.  

Di dalam dunia usaha tentu terdapat kecendrungan untuk menggunakan apa 

yang dinamakan sebagai kesepakatan dalam membuat perjanjian antara pihak 

pemilik transportasi dan pengelola transportasi atau yang di sebut sebagai sopir 

angkot dalam pembagian hasil pendapatan maka Islam sebagai ajaran yang masuk 



 
 

2 
 

di dalam segala sistem interaksi kehidupan memberikan beberapa syarat agar 

supaya perjanjian itu bisa disebut sebagai perjanjian yang sah dan memiliki nilai 

ajaran yang tidak saling merugikan. 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya kegiatan usaha. 

Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan 

yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.  

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun 

menurut secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba 

pada para pegawai dari suatu perusahaan.  

Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus 

prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang 

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.  

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan:  

I. Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal 

terjadinya kontrak (akad).  

II. Presentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

presentase antara kedua belah pihak.1 

 

 

 
 
1Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindoo Persada, 2007), h, 206-207. 
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Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-

taawun artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling 

bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan.  

Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak 

penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki 

keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila 

terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.  

Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerja sama 

(berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling 

menguntungkan serta terhindar dari riba.2 

Sebagaimana yang di firmankan Allah swt dalam Q.S al-Baqarah /2: 278-

280 : 

  َ ٰاَمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه ْؤِمِنْيَن  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن  اِْن ُكْنتُْم مُّ ا  ٰبوٰٓ َبِقَي ِمَن الر ِ لَّْم   ٢٧٨َوذَُرْوا َما  فَِاْن 

ٖۚ َواِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءْوُس اَْمَواِلُكْمٖۚ ََل تَْظِلُمْونَ  ِ َوَرُسْوِله  َن ّٰللاه  َوََل  تَْفعَلُْوا فَأْذَنُْوا ِبَحْرٍب م ِ

ةٍ فَنَِظَرةٌ اِٰلى َمْيَسَرةٍ ۗ َواَْن تََصدَّقُْوا َخْيٌر لَُّكْم اِْن ُكْنتُْم  َواِْن َكاَن ذُْو ُعْسرَ   ٢٧٩تُْظلَُمْوَن  

 ٢٨٠تَْعلَُمْوَن 

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang 

itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 

 
 
2Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 120 
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menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui (278-280).3 

Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal 

terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil 

antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja 

sama.4 Adapun sistem pembagian hasil yang sering digunakan oleh masyarakat 

pada umumnya adalah sistem pembagian yang berbasis mudharabah. 

 Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

di mana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila 

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh 

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kekurangan atau 

kelalaian sipengelola, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian 

yang diakibatkan olehnya. 

 Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan 

modal harta pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya 

menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan 

kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak 

menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.  

 

 
 
3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62.  
4Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, h. 125. 
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Mudharabah sebagai kongsi dengan Kalimat "keuntungannya menjadi 

milik bersama" menjelaskan bahwa wakil bukanlah mudharib (pengelola 

mudharabah). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena 

pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, 

karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara 

mudharib (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan 

pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan. Oleh karena itu, jika 

disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka 

akadnya adalah akad mubaadha'ah. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh 

keuntungannya untuk mudharib pengelola, maka akadnya adalah akad pinjaman.5 

Mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari 

karunia Allah Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.  

Para ulama sepakat bahwa akad mudharabah sebelum 'amil mulai bekerja 

maka belum mengikat (ghair lazim) sehingga baik pemilik modal maupun 'amil 

boleh membatalkannya. Namun, mereka berbeda pendapat jika 'amil telah mulai 

bekerja dalam mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat 

(lazim) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan.6 

Oleh karena itu, jilka mudharib mempunyai beberapa anak yang dapat 

dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan mudharabah atau 

 
 
5Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5,  (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 

476. 
6Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5,  h, 478. 
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qiradh seperti bapak mereka, dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), 

mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika 'amil telah mulai bekerja, 

maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang. 

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa 

akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan 'amil bisa 

membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang bisa 

diwariskan.  

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-

kurangnya dua pihak, yaitu:  

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau 

usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shahib al maal 

pemilik modal. 

2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau 

usaha yang dibiayai dengan modal dari shahib al-maal (pemilik harta) pihak 

tersebut disebut mudharib.7 Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, 

yaitu qirad. Dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal 

disebut muqarid. Istilah mudharabah dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali 

dan Zaydi. Sedangkan istilah qirad dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi’i. 

mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari`ah, yang 

juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perekonomian berbasis Islam, 

yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.  

 
 
7Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h, 20-22. 
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Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi mudharabah, 

yaitu kepercayaan dari shahib al-maal kepada mudharib. Kepercayaan merupakan 

unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh 

meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur dalam 

pengelolaan  proyek atau usaha yang notabennya dibiayai dengan dana shahib al-

mal tersebut adalah mudharib sendiri, tanpa campur tangan dari shahib almal, yang 

menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. Mudharabah menurut ahli 

fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memeberikan hartanya kepada 

orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan 

dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah 

atau seperempat dari keuntungan.8 

Kerjasama dalam Islam disebut al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.9 

Supaya bisnis menguntungkan harus berada pada hal yang thayyib (baik), 

meskipun dalam kuantitasnya tidak lebih banyak dari yang jelek (khabits), sehingga 

bisnis menguntungkan sesama mitra kerjasama. Menjalankan ikatan kerjasama 

dalam modal dan keuntungan telah disepakati oleh kalangan fuquha akan 

 
 
8Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, h, 23-24. 
9Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,  

2001), h. 90.  



 
 

8 
 

kebolehannya selagi memenuhi rukunya, yaitu ijab, dan qabul untuk memperjelas 

transaksinya. 

Sehinggan kerjasama harus memenuhi rukunnya supaya bisa berjalan sesuai 

dengan yang ditentukan dalam Islam. Akad mudharabah dalam Islam yang terjadi 

antara dua pihak di mana pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lain menjadi pengelola.10 

Secara teknis, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam pembicaraan untuk melakukan kerjasama, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola. 

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah 

berdasarkan Al-Qur`an, hadist, dan ijma‟. Sebagaimana yang difirmankan Allah 

swt dalam Q.s an-Nisa /4:29, sebagaimana berikut:  

ا   تَأُْكلُْوٰٓ ََل  ٰاَمنُْوا  الَِّذْيَن  تََراٍض  ٰيٰٓاَيَُّها  َعْن  ِتَجاَرةً  تَُكْوَن  اَْن   ٰٓ اَِلَّ ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  اَْمَوالَُكْم 

َ َكاَن بُِكْم َرِحْيًما  ا اَْنفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّٰللاه ْنُكْم ۗ َوََل تَْقتُلُْوٰٓ  ٢٩م ِ
Terjemahnya 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.11 

Pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam 

menganjurkan untuk berbuat kebajikan tujuanya tidak lain adalah untuk 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Perjanjian disebut “akad” kata akad 

 
 
10Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 135.  
11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 112.  
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berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan 

(ar-rab).12  

Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara 

produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.13 Dalam Islam, kerja 

sama keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian 

ditanggung bersama-sama pula.14 

Keuntungan bagi hasil dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat 

dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut. Apabila 

dalam kegiatan mudharabah diperoleh keuntungan maka keuntungan semuanya 

untuk pemilik modal. Mudharib tidak mendapatkan apa-apa kecuali upah yang 

sepadan.15 

Praktik yang terjadi dalam sistem bagi hasil atas kerjasama sopir angkot 

angkutan kota dan pemilik angkutan kota di Kelurahan ternate baru Kecamatan 

Singkil Kota Manado ini merupakan kerjasama yang lazim dilakukan banyak supir 

angkot. Supir angkutan kota diberi kepercayaan untuk membawa mobil angkutan 

kota. Sopir angkot biasanya setiap harinya harus memberikan setoran sesuai 

kesepakatan dengan bos atau pemilik angkutan kota.  

Dalam menjalankan pekerjaan, supir angkutan kota tentu haruslah 

menerima risiko sebab bisa saja ada kemungkinan keuntungan tidak sesuai dengan 

apa yang didapat. Jika angkot ramai pendapatan akan terpenuhi jika sepi maka akan 

rugi hal ini akan berimbas pada keduanya.   

 
 
12Syamsul Anwar,  Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

68.  
13Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 12.  
14Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 192.  
15Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 376.  
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Supir angkutan kota menjadi sumber penghasilan bagi para buruh. 

Pendapatan dari supir angkutan kota merupakan hasil kerjasama dari pihak I 

merupakan bos (pemilik angkutan kota). Pihak II disebut sopir angkutan kota. 

Yakni berkedudukan sebagai pengelola angkutan kota yang diberi kepercayaan 

untuk menjalankan angkutan kota.  

Setoran Bagi hasil atas kerjasama sopir angkot angkutan kota merupakan 

pembagian hasil dari menarik angkot sesuai dengan waktu yang disepakati. Bagi 

hasil gunanya untuk membagi keuntungan dari hasil pencarian penumpang sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati. Sopir angkot membawa angkutan kota 

dihitung sejak angkutan kota diambil di garasi dari pemilik angkutan kota tersebut. 

Hitungan hasil tersebut nanti akan dihitung sesuai dengan waktu yang disepakati.   

Pada saat membagi keuntungan hasil dari menyupir, apakah uang hasil 

menyupir itu langsung disetorkan semua ataukah ada pembagian setelah melakukan 

penyetoran. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut. Karena yang terjadi dalam praktik sistem bagi hasil atas kerjasama pemilik 

angkutan kota dan sopir angkot banyak yang tidak jelas dalam sistem pembagian 

suatu keuntungan dari hasil menyupir tersebut. 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas yang mengenai masalah 

pokok tentang sistem bagi hasil antara sopir angkot dan pemiliknya yang ditinjau 

dari sudut pandang sistem hukum ekonomi syariah:  

1. Bagaimana sistem dan akad yang digunakan pada saat perjanjian antara pemilik 

angkot dan sopir angkot.? 

2. Bagaimana sistem bagi hasil antara sopir angkot ditinjau dari sudut pandang 

hukum ekonomi syari`ah?  
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Operasional 

Adapun judul skripsi ini adalah “Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan 

Kota Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” 

Syariah, untuk memberikan pemahaman tentang judul skripsi ini, penulis 

memberikan beberapa pengertian istilah sebagai berikut: 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) 

adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.16 

Secara prinsip bagi hasil jika dapat diartikan sebagai prinsip muamalat 

berdasarkan syari’ah dan melakukan usaha seperti dalam hal:  

I. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan 

dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang 

dipercayakan.  

II. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan 

penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik 

dalam bentuk investasi maupun modal kerja. 

 
 
16Daryanto S.S. Kamus Ingris- Indonesia Lengkap, (Surabaya, Apolo, 2017), h. 428. 



 
 

13 
 

III. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan 

oleh dengan prinsip bagi hasil.17 

Pemilik adalah orang yang mempu-nyai sesuatu baik barang atau modal 

yang secarah sah. 

Mikrolet adalah alat angkutan umum dalam kota. 

Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis; peraturan undang-undang yang mengikat perilaku setiap 

masyarakat tertentu. 

Ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, 

pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). 

Syari’ah Secara etimologi adalah berarti aturan atau ketetapan yang Allah 

perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan 

seluruh kebajikan lain-nya. 

Pengertian judul skripsi yang mengenai Sistem Mudharabah Antara Sopir 

Angkutan Kota Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

adalah mengkaji penggunaan konsep hukum ekonomi syariah dalam penerapan-nya 

di dalam kesepakatan yang dibangun antara kedua bela pihak.   

 
 

 
17Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta, Trust 

Media, 2009), h. 10. 
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2. Ruang Lingkup 

Penelitian diharapkan tetap dalam ruang lingkup pembahasan dan analisis 

yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan masalah dan 

pembahasan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup yang mencakup di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menganalisis fenonemena bagi hasil antara pihak sopir dan pemilik mikrolet 

dengan menggunakan sudut pandang hukum ekonomi syariah. 

3. Metode Penelitian 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian 

yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.18 Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menguraikan apa yang 

sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi 

di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan 

antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya 

terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. 

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui 

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang 

tersedia diperpustakaan serta mencari relevansi antara konsep mudharabah yang 

digunakan dalam perjanjian anatara pihak pemilik angkot dan sopir angkot. 

 
 
18Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37. 
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Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan malendeng kecamatan paal 

dua, dengan Narasumber para sopir angkot dan para pemilik mikrolet: 

1. Kutipan langsung, yakni penulis mengutip langsung dari buku-buku yang 

berhubungan dengan sistem bagi hasil dari sudut pandang Hukum Ekonomi 

dan Syariah. 

2. Kutipan tidak langsung, yakni penulis membaca buku-buku tentang tinjauan 

Hukum yang relevan mengenai dengan sistem pembagian hasil dalam dunia 

usaha. 

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menggali seberapa besar penggunaan sistem hukum 

ekonomi syariah dalam dalam membangun kesepakatan antara sopir dan 

pemilik mikrolet. 

2. Mendeskripsikan dan menggali akan perihal yang berhubungan dengan 

dampak dari penggunaan sistem bagi hasil berbasis syariah pada sopir 

angkot. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Bagi Hasil 

Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) di kenal dengan 

Profit sharing, profit merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di 

artikan pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika 

total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total 

cost). 

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya kegiatan usaha. 

Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan 

yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem 

perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:  

a. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). 

b. Presentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase 

antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp 

tertentu.19 

Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan 

maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika:  

 
 
19Rahman Ambo Mase, Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Trust Media 

Publishing 2015), h.120. 
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a. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi 

modal. 

b. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui 

setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. 

c. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang 

bekerjasama. 

d. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi 

masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, 

dan tingkat risiko yang mungkin terjadi. 

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah 

bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha 

harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan 

dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus 

disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. 

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-

taawun artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling 

bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan.20 

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam Q.S al-Maidah /5: 1 

ِم إَِلَّ َما يُۡتلَٰى   اْ أَۡوفُواْ ِبٱۡلعُقُوِدٖۚ أُِحلَّۡت لَُكم َبِهيَمةُ ٱۡۡلَۡنعَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوٰٓ
ٰٓ َيٰ

َ َيۡحُكُم َما  ۡيِد َوأَنتُۡم ُحُرٌمۗ إِنَّ ٱَّللَّ  ١يُِريدُ َعلَۡيُكۡم َغۡيَر ُمِحل ِي ٱلصَّ
Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

 
 
20K.H. Ma’ruf Amin, Seminar “Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyah Bidang Ekonomi 

Syariah” dalam Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk 

Perbankan Syariah di Indonesia, ( Yokyakarta: BPFE, 2011), h. 76. 
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(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.21 

B. Macam-macam akad bagi hasil. 

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam fenomena pembiyaan 

yang berbasis syariah adalah diantaranya musyarakah dan mudharabah, Dari 

berbagai akad-akad bagi hasil di atas yang biasanya digunakan, khususunya pada 

masyarkat di Indonesia yakni bentuk pembiayaan musyarakah dan pembiayaan 

mudharabah. 

a. Pembiyaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak 

atau lebih di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki modal (dana) untuk 

melakukan usaha bersama dan mengelola bersama dalam suatu hubungan 

kemitraan. Bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan yakni biasanya dibagi 

berdasarkan jumlah modal atau dana yang ditanamkan dan apabila terjadi kerugian, 

maka kerugian tersebut ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan 

kontribusi modal. 

b. Pembiyaan Mudharabah. 

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul 

maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil 

menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka kerugian 

tersebut ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan 

 
 
 
21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 120.  
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oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan 

dana.22 

Mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yakni 

antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola (Mudharib) untuk melakukan 

kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan bagi untung (profit sharing) 

berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. 

Mudharabah dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut: 

1. Mudharabah mutlaqah yakni pemilik dana (Shahibul maal) tidak 

memberikan batasan kepada pengelola (mudharib) untuk menggunakan 

dana tersebut dalam mengelola usaha baik mengenai tempat, waktu dan 

jenis usaha yang akan dijalankan, dan pengelola bertanggungjawab untuk 

mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. 

2. Mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana (shahibul maal) 

menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola (mudharib) dalam 

menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan 

yang lainnya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang 

dinyatakan secara khusus yakni untuk menghasilkan keuntungan.23 

C. Pengertian Mudharabah. 

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, 

sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau 

qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga 

 
 
22Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 225. 
23Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 139. 
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mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi mudharabah berasal dari kata ad-

dharb (الضرب) (derivasi dari wazan fi’il   ضرب  - یضرب    -ضربا  berarti memukul dan 

berjalan. Selain ad-dharb ada juga qiradh ( القراض) (dari kata (القرض) (yang berarti 

pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. 

Secara istilahi mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang 

berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Definisi mudharabah 

menurut Sayyid Sabiq adalah :  

“Akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah 

uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai 

dengan kesepakatan”.   

Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah: 

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil 
(pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai 
dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi 
tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali 
usaha dan kerjanya saja”24 

Sedangkan definisi mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN- 

MUI/IV/2000 adalah:  

“Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak 
lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul 
maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul maal dengan mudharib untuk 

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.  

Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk 

nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu 

ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian 

 
 
24Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 

476. 
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mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka 

mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.25 

D. Landasan Hukum Mudharabah. 

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, 

walaupun di dalam al-Qur’an tidak secara khusus menyebutkan tentang 

mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Para imam 

mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarkan al-Qur`an, sunnah, 

ijma dan qiyas yakni sebagai berikut: 

1. Al-Qur`an. 

a. Firman Allah swt QS. an-Nisa’ /4: 29: 

ٰٓ أَن تَُكوَن   ِطِل إَِلَّ لَُكم َبۡيَنُكم ِبٱۡلَبٰ اْ أَۡمَوٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُوٰٓ
ٰٓ َرةً َعن  َيٰ ِتَجٰ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما   اْ أَنفَُسُكۡمٖۚ إِنَّ ٱَّللَّ نُكۡمٖۚ َوََل تَۡقتُلُوٰٓ  ٢٩تََراض  م ِ
Terjemahnya 

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.26 

b. Firman Allah swt QS. al-Ma’idah /5: 1: 

اْ أَۡوفُواْ ِبٱۡلعُقُوِدٖۚ أُِحلَّ  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوٰٓ
ٰٓ ِم إَِلَّ َما يُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم  َيٰ ۡت لَُكم َبِهيَمةُ ٱۡۡلَۡنعَٰ

َ َيۡحُكُم َما يُِريدُ   ۡيِد َوأَنتُۡم ُحُرٌمۗ إِنَّ ٱَّللَّ  ١َغۡيَر ُمِحل ِي ٱلصَّ

Terjemahnya 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.27 

 
 
25Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 217. 
26Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 
27Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 143. 
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c. Q.S /2 al-Baqarah 282:  

ى فَاْكتُبُْوهُۗ َوْلَيْكتُْب بَّْينَُكْم  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُ  َسمًّ ى اََجٍل مُّ
ا اِذَا تَدَاَيْنتُْم ِبدَْيٍن اِٰلٰٓ ْوٰٓ

ُ فَْليَْكتُْبٖۚ َوْليُْمِلِل الَِّذْي   َكاِتٌبٌۢ ِباْلعَْدِلِۖ َوََل َيأَْب َكاِتٌب اَْن يَّْكتَُب َكَما َعلََّمهُ ّٰللاه

َ رَ  بَّٗه َوََل َيْبَخْس ِمْنهُ َشْيـًٔۗا فَِاْن َكاَن الَِّذْي َعلَْيِه اْلَحقُّ  َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق ّٰللاه

َسِفْيًها اَْو َضِعْيفًا اَْو ََل َيْستَِطْيُع اَْن يُِّملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّٗه ِباْلعَْدِلۗ َواْستَْشِهدُْوا  

َجاِلُكْمٖۚ فَِاْن لَّْم يَُكْوَنا َرجُ  ْن تَْرَضْوَن  َشِهْيدَْيِن ِمْن ِر  اْمَراَٰتِن ِممَّ لَْيِن فََرُجٌل وَّ

اُء  َر اِْحٰدىُهَما اَْلُْخٰرۗى َوََل َيأَْب الشَُّهدََۤ اِء اَْن تَِضلَّ اِْحٰدىُهَما فَتُذَك ِ ِمَن الشَُّهدََۤ

ى اََجِله ۗ 
ا اَْن تَْكتُبُْوهُ َصِغْيًرا اَْو َكِبْيًرا اِٰلٰٓ  ٰذِلُكْم اَْقَسُط  اِذَا َما دُُعْوا ۗ َوََل تَْسـَُٔمْوٰٓ

َحاِضَرةً   ِتَجاَرةً  تَُكْوَن  اَْن   ٰٓ اَِلَّ ا  تَْرتَابُْوٰٓ اََلَّ  َواَْدٰنىٰٓ  ِللشََّهادَةِ  َواَْقَوُم   ِ ّٰللاه ِعْندَ 

ا اِذَا تََباَيْعتُْم ِۖ َوََل   تُِدْيُرْوَنَها َبْيَنُكْم فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح اََلَّ تَْكتُبُْوَهۗا َواَْشِهدُْوٰٓ

َ ۗ َويُعَل ُِمُكُم  يُ   ِبُكْم ۗ َواتَّقُوا ّٰللاه
ََل َشِهْيدٌ ەۗ َواِْن تَْفعَلُْوا فَِانَّٗه فُُسْوٌقٌۢ رَّ َكاِتٌب وَّ َضاَۤ

ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِلْيٌم   ُ ۗ َوّٰللاه  ٢٨٢ّٰللاه

Terjemahnya 

282.  Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, 

maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun 

daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika 
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tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 

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

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

seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun 

besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu 

jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.28 

 
d. Firman Allah swt QS. al-Baqarah /2: 283: 

بَۡعُضُكم   أَِمَن  فَإِۡن   
ِۖ
ۡقبُوَضٞة ٞن مَّ فَِرَهٰ َكاِتٗبا  تَِجدُواْ  َولَۡم  َسفَر   َعلَٰى  ُكنتُۡم  َوإِن 

ٱلَِّذي   فَۡليَُؤد ِ  َوَمن  بَۡعٗضا  دَةَٖۚ  ٱلشََّهٰ تَۡكتُُمواْ  َوََل  َربَّهُۥۗ   َ َوۡلَيتَِّق ٱَّللَّ َنتَهُۥ  أََمٰ ٱۡؤتُِمَن 

ُ بَِما تَۡعَملُوَن َعِليٞم   ٢٨٣يَۡكتُۡمَها فَإِنَّهُٓۥٰ َءاِثٞم قَۡلبُهُۥۗ َوٱَّللَّ
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.29 

2. Hadist 

Dari dalil sunnah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. bahwa 

Abbas bin Abdul Muthalib apabila memberikan harta atau modal untuk 

mudharabah, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya (mudharib) agar jangan 

menyeberangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang 

 
 
28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63. 
29Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64. 
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memiliki hati yang basah. Jika mudharib melakukan hal-hal tersebut, maka dia 

harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, 

dan beliau pun membolehkannya. 

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:  

ٍ   ْبنُ   اْلَحَسنُ   َحدَّثََنا لُ   َعِلي  ارُ   ثَاِبتٍ   ْبنُ   ِبْشرُ   َحدَّثََنا:  قَالَ   اْلَخَّلَّ  َحدَّثََنا:  قَالَ   اْلبَزَّ

ْحَمنِ   َعْبدِ   َعنْ   اْلقَاِسِم،  ْبنُ   َنْصرُ  ِحيمِ   َعْبدِ   -  الرَّ  ْبنِ   َصاِلحِ   َعنْ   دَاُودَ،   ْبنِ   -  الرَّ

ِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   أَِبيِه،  َعنْ   ُصَهْيٍب،  فِيِهنَّ   ثَََّلثٌ : »َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   للاُ   َصلَّى   ّٰللاَّ

  «ِلْلَبْيعِ  ََل  ِلْلَبْيتِ  ِبالشَِّعيِر،   اْلبُر ِ  َوأَْخََّلطُ  َواْلُمقَاَرَضةُ،  أََجٍل، إِلَى اْلَبْيعُ  اْلبََرَكةُ،

 )30رواه ابن مجاه
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). 

Pada hadits pertama mengandung tentang kebolehan mudharabah, seperti 

yang sudah di sabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain 

termasuk salah satu perbuatan yang berkah.   

دُ   نا,    ِزَيادٍ   ْبنُ   َسْهلِ   أَبُو  ثناحد دُ   نا,    َغاِلبٍ   ْبنُ   ُمَحمَّ   يُونُسُ   نا,    السَّدُوِسيُّ   ُعْقَبةَ   ْبنُ   ُمَحمَّ

,    َعبَّاٍس   اْبنِ   َعنِ ,    َيَسارٍ   ْبنِ   َحِبيبِ   َعنْ ,    اْلَجاُرودِ   أَبُو   نا,    اْلِكْنِديُّ   أَْرقَمَ   أَبُو   أَْرقَمَ   ْبنُ 

  َعلَى  اْشتََرطَ   ُمَضاَرَبةً [  53:ص]   َماًَل   دَفَعَ   إِذَا  اْلُمطَِّلبِ   َعْبدِ   ْبنُ   اْلعَبَّاسُ   َكانَ :  قَالَ 

,    َرْطَبةٍ   َكِبدٍ   ذَا  ِبهِ   َيْشتَِريَ   َوََل ,    َواِدًيا   ِبهِ   َيْنِزلَ   َوََل ,    َبْحًرا  ِبهِ   َيْسلُكَ   ََل   أَنْ »  َصاِحِبهِ 

ِ   َرُسولِ  إِلَى َشَرَطهُ  فََرفَعَ ,   «َضاِمنٌ  فَُهوَ  فَعَلَهُ  فَإِنْ   فَأََجاَزهُ  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   للاُ   َصلَّى ّٰللاَّ

 )31رواه الدارقطني (

Artinya  

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, 

ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan 

tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan 

 
 
30Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibn Majah  Juz II 

(Bairut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyt.T.Th) h. 768. 
31Abu al-Hasan Ali bin Umar alDar Qutni, Sunan al-DarQuthni Juz IV (Cet I, Bairut: 

Muassasah al-Risalah 2004). h. 52 
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itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika 

persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 

membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni). 

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darulquthni menjelaskan bahwa 

seorang shahibul maal boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi 

oleh mudharib. 

3. Ijma` dan Qiyas. 

Adapun ijma’ dalam mudharabah, adanya hadist riwayat yang menyatakan 

bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu 

mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.  

Sedangkan mudharabah di qiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh 

seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan 

ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan 

hartanya.  

Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak 

memiliki modal, dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. 

1. Kaidah Fiqih. 

َباَحةُ إَلَّ أَْن َيدُلُّ دَِلْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمَها   َْلَْصُل فِى اْلُمعَاَمََّلِت اْْلِ

Artinya   

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.32 

 
 
32Fatwa dewan syari`ah asional, Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 
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 Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa mudharabah 

disyariatkan oleh firman Allah, hadist, ijma’ dan qiyas dan diberlakukan pada masa 

Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling 

bermanfaat untuk orang lain.33 

4. Rukun dan Syarat Mudharabah. 

1. Rukun Mudharabah. 

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh 

ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat 

tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan 

ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau 

kata-kata searti dengannya.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama 

Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari: Ra’sul mal (modal), al-amal 

(bentuk usaha), keuntungan, ‘aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut 

ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafadz yang 

menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah 

rukun mudharabah ada enam yaitu:  

a. Pemilik dana (shahibul mal). 

b. Pengelola (mudharib). 

c. Ijab qabul (sighat). 

d. Modal (ra’sul mal). 

 
 
33H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah- 

masalah yang Praktis, (Jakarta: Pranamedia, 2011), h. 185. 
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e. Pekeraan (amal). 

f. Keuntungan atau nisbah. 

Dari perbedaan para ulama di atas dipahami bahwa rukun pada akad 

mudharabah pada dasarnya adalah:  

a. Pelaku (shahibul maal dan mudharib) 

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, di mana ada yang bertindak 

sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha 

(mudharib).  

b. Obyek mudharabah (modal dan kerja) 

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek 

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek 

mudharabah.  

Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa 

nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, 

ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya 

tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Modal harus uang 

tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan 

ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah.  

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang 

dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan 

shahibul mal.34 
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Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa 

adanya setoran modal berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apa pun 

padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi’i dan Maliki melarang itu karena 

merusak sahnya akad. 

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-

taraddin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela 

bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju 

dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun 

setuju dengan perannnya untuk mengkontribusikan kerja. 

d. Nisbah keuntungan 

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. 

Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul maal ataupun 

mudharib. Shahibul maal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, 

sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. 

2. Syarat Mudharabah 

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun 

mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 
34Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafino Persada, 2014), h. 205. 
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a. Shahibul maal dan mudharib 

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan 

dan wakil. Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik modal dan 

itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan.  

Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang menggangu kecapakan, seperti gila, 

sakit dan lain-lain.  

Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus 

beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun 

termasuk non-muslim. 

b. Sighat ijab dan qabul 

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan 

mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.   

Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi 

mudharabah, muqaradhah dan muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan 

makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan 

perkataan ‘amil (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. 

Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabah-nya telag sah.35 

c. Modal 

 
 
35Ismali Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis dan sosial), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 143. 
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Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul maal kepada 

mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan 

dengan modal, yaitu: 

1) Modal harus berupa uang   

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya  

3) Modal harus tunai bukan utang   

4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja 

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, 

Maliki dan Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal 

tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut 

Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal 

saja tidak menganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut. 

d. Nisbah keuntungan 

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari 

modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan 

proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. 

Karakteristik dari akad mudharabah adalah pembagian untung dan bagi rugi atau 

profit and loss sharring (PLS), dalam akad ini return dan timing cash flow 

tergantung kepada kinerja riilnya.  

Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan 

mendapatkan bagian yang besar pula. 36 

 
 
36Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 62. 
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Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang 

kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil 

tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib, dengan demikian angka 

nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan di atas, namun para fuqaha 

sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. 

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab 

Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal 

mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal 

menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik 

modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua 

bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah.  

Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima 

upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah 

tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, 

Syafi’i dan Hambali).  

Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah 

faasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap 

mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. 

e. Pekerjaan atau Usaha 

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola 

(mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. 

Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah 
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dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam 

transaksi.37 

 

 

5. Pelaksanaan Mudharabah 

1. Direct financing (investasi langsung). 

Direct financing (investasi langsung) yaitu pelaksanaan yang berlaku antara 

dua pihak saja secara langsung. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri 

khusus, yaitu biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib 

merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya 

(amanah). Shahibul maal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang 

dikenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya. Dalam pelaksanaan ini 

dapat dipahami bahwa shahibul maal berhubungan langsung dengan mudharib dan 

dalam pelaksanaan di atas peran lembaga keuangan tidak ada.  

Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan standar yang dapat dijumpai dalam kita-

kitab klasik fiqih Islam, dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang 

dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. 

2. Indirect financing (investasi tidak langsung). 

Indirect financing (investasi tidak langsung) yaitu mudharabah yang 

melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan 

syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul maal dengan 

 
 
37Sultan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, (Jakarta: IKAPI, 2007), h. 47. 
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mudharib. Dalam pelaksanaan indirect financing, bank menerima dana dari 

shahibul maal sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan 

atau simpanan.  

 

 

Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank 

ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (earning assets). Keuntungan dari 

penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi antara bank dan pemilik dana (pemilik 

dana ketiga).  

Bahwa pelaksanaan di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan 

syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan dana 

dengan fungsi modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana 

(mudharib) dalam kegiatan usahanya.  

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk 

nisbah yang telah disepakati, ketika kontrak mudharabah telah disepakati, maka 

kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua 

belah pihak.38 

 
 
38Ahmad Ifham Sholihin, Buku pintar ekonomi syariah, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 

h. 89. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang dikemukakan pada 

awal pembahasan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penggunaan data kualitatif 

terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang 

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut diwujudkan 

dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, atau 

peristiwa tertentu.39 

Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian 

ini dilakukan ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah 

adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.40 

Pada metode penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian 

terapan. Penelitian terapan (applied research) dilakukan dengan tujuan 

menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang 

diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.41  

 
 
39P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 94. 
40Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 8. 
41Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, h. 4. 
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Dengan demikian metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana cara pembagian yang 

dilakukan Antara pemilik Angkot (Mikrolet) dan Sopir Angkot sebagai 

pengelola dari modal atau barang. Dalam hal bagi hasil, dan untuk mengetahui 

apakah cara atau penerapan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang 

berlaku atau belum. 

B. Jenis pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam 

penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat 

menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut diwujudkan dalam 

bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, atau peristiwa 

tertentu.42 Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).  

Penelitian ini dilakukan ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek 

yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi 

oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut.43  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan 

normatif. Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan untuk penalaran dan 

penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang 

 
 
42P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 94. 
43Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, h. 8.  
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tertentu berdasarkan konsepsi tata aturan bersifat ideal. Normatif adalah 

pendekatan yang memandang pertauran sebagai sesuatu yang harus ditaati 

bersama dan bersifat memaksa dan mengikat. 

Pada metode penelitian kualitatif ini, digunakan jenis penelitian 

terapan. Penelitian terapan (applied research) dilakukan dengan tujuan 

menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang 

diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.44 Dalam hal ini 

digunakan jenis penelitian terapan (applied research) karena ingin 

mengetahui dan mengevaluasi bagaimana cara pembagian hasil antara 

pihak pemilik Angkot (mikrolet) dan pihak pengelola atau dalam hal ini 

sopir angkot yang ada di Kecamatan Singkil Kelurahan Ternate Baru Link 

III. Jl.Beringin No. 36. 

C. Situasi Sosial dan informan 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas 

tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors) dan aktifitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis.  

Situasi sosial tersebut bisa di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah 

suatu negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek penelitian 

yang ingin diketahui “apa yang terjadi di dalammnya”.  

 

 
 
44Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, h. 4. 
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Pada situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati 

secara mendalam aktifitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Pada 

penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan 

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang 

situasi sosial tersebut.45 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber atau partisipan, informan. Informan dalam penelitian 

kualitatif tidak berfungsi sebagai populasi, tetapi berfungsi untuk mewakili 

sebagai suatu informasi. Oleh sebab itu, penentuan subjek penelitian pada 

kualitatif, tidak tergantung pada besarnya jumlah orang yang akan menjadi 

sumber informasi, melainkan siapa saja di antara mereka yang lebih banyak 

atau paling tahu mengenai informasi yang akan kita teliti sehingga dalam 

penelitin ini cenderung menggunakan purposive sampling.46 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para sopir angkot 

yang ada di kecamatan Paal 2 Kelurahan Malendeng tentang bagai mana cara 

pembagian dari hasil pendapatan yang meraka dapatkan. Pelaku dalam 

penelitian ini adalah pihak bos yang memiliki Angkot (Mikrolet) tersebut. 

Pengambilan sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau 

 

45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 215-216. 
46Ruslam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), h. 83. 
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek atau situasi sosial yang diteliti.47 Pertimbangan tertentu yang kemudian 

dijadikan informan disini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang 

pembagian dari hasil tangkapan tersebut. 

D. Instrumen Penelitian 

Salah satu kegiatan penelitian adalah pengumpulan data. Kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dan menggunakan alat 

tertentu yang disebut instrumen penelitian. Data yang diperoleh dari proses 

tersebut kemudian dihimpun, ditata, dianalisis untuk menjadi informasi yang 

dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara fenomena.48  

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, 

yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam 

penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri.49  

Fungsi utama peneliti dalam penelitian kualitatif adalah berperan 

sebagai instrumen dalam penelitian yang dilakukannya. Instrumen atau alat 

yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri 

yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian 

yang dilakukan, bukan orang lain atau asisten peneliti.  

 

 
 
47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h, 218-219. 
48Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas PGRI, 2009), h, 35. 
49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h, 219. 
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Peneliti kualitatif menjadikan dirinya sebagai bagian yang tidak dapat 

dipisahkan antara dirinya dengan penelitian yang dilakukannnya dari awal 

hingga akhir penelitian tersebut. Jadi instrumen penelitian pada penelitian ini 

yaitu peneliti itu sendiri.50 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tahapan-tahapan pengumpulan data mengenai penelitian yang ini, 

dilakukan melalui beberapa teknik, sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

terus terang yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan 

penelitian.51  

Dalam hal ini, penulis pada observasi awal menyatakan secara terus 

terang kepada pihak Pemerintah setempat bahwa akan melakukan penelitian 

di tempat tersebut. 

b. Interview/wawancara 

Merupakan pertemuan antara dua orang yang tujuannya untuk 

mencari suatu informasi mengenai suatu hal. Jenis wawancara dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam 

atau in depth interviews. Dalam melakukan wawancara mendalam, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

 
 
50Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), h, 21. 
51Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, h, 228. 
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pertanyaan tertulis tanpa alternatif pilihan jawaban yang dilakukan untuk 

mendalami suatu informasi dari seorang informan.52 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan informasi tambahan sebagai bagian dari 

prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya ialah observasi dan 

wawancara. Dokumen dalam hal ini bisa berupa fotografi, video, film, 

memo, surat, rekaman atau sejenisnya.53 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berbentuk 

tulisan dan gambar yang berhubungan dengan penelitian penulis di. 

F. Teknik analisis data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data 

yang terkumpul.54Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setalah 

 
 
52Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h, 169. 
53Ruslam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 179. 
54Ruslam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 245. 
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dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.55 

 
 
55Ruslam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 246. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil  

Kota Madya Manado 

A. Gambaran umum Kelurahan Ternate Baru 

Secara geografi kelurahan ternate baru merupakan salah satu kelurahan 

yang terletak di Kecamatan Singkil terbagi atas 9 kelurahan dan masing-masing 

mempunyai luas wilayah yang berbeda, luas keseluruhan kecamatan singkil yaitu 

386,4 Ha. Secara administratif, Kecamatan Singkil berbatasan dengan:-Sebelah 

Utara dengan: Kec.Tuminting -Sebelah  dengan: Kec. Mapanget-Sebelah Selatan 

dengan: Kec. Wenang -Sebelah Barat dengan: Kec. Tuminting. 

1. Luas wilayah 

Kelurahan Ternate Baru meliputi luas wilayah keseluruhan adalah 

250 Ha yang terdiri dari: 

a. Luas perkampungan : 17,5 Ha 

b. Luas lahan tidur : 40 Ha 

c. Luas lahan kritis : 20 Ha 

2. Batas wilayah Kelurahan Ternate Baru 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karame 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ketang Baru 

c. Sebelah berbatasan dengan Kelurahan Ternate Tanjung 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kombos Barat 

3. Keadaan kependudukan 

Jumlah penduduk dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

melalui data-data administrasi berupa arsip dokumen dari kantor kelurahan 

Ternate Baru Kecamatan Singkil. Jumlah kependudukan Kelurahan Ternate 
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Baru 2.982 jiwa, terdiri dari 1.640 laki-laki, 1.680 perempuan dan 1.152 

kepala keluarga. 

a. Jumlah penduduk Kelurahan Ternate Baru 

Berdasarkan hasil peneliti penulis di lapangan kelurahan Ternate 

Baru terbagi atas tujuh Lingkungan yang didiami oleh 3.320 jiwa. 

Tabel 1  

Jumlah Penduduk Kelurahan Ternate Baru Berdasarkan Lingkungan 

No 
Lingkungan Jumlah 

1 
Lingkungan I 419 

2 
Lingkungan II 215 

3 
Lingkungan III 563 

4 
Lingkungan IV 

610 

5 
Lingkungan V 518 

6 
Lingkungan VI 464 

7 
Lingkungan VII 531 

 
Jumlah 

3.320 

Sumber Data: Kantor Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Tahun 2017 

b. Jumlah kepala keluarga Kelurahan Ternate Baru menurut 

Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, 
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jumlah keseluruhan kepala keluarga yang berada di Kelurahan 

Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru  yaitu 1.152 kepala keluarga 

yang terbagi dalam tujuh Lingkungan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Table 2  

Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Ternate Baru Berdasarkan Lingkungan 

No Lingkungan  Jumlah 

1 Lingkungan I 155 

2 Lingkungan II 76 

3 Lingkungan III 225 

4 Lingkungan IV 181 

5 Lingkungan V 166 

6 Lingkungan VI 258 

7 Lingkungan VII 188 

 Jumlah 1.209 

Sumber Data: Kantor Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru 

Tahun 2017 
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4. Keadaan penduduk 

Keadaan penduduk Kelurahan Ternate Baru dapat dikategorikan 

heterogen atau masyarakat majemuk yang dikenal dengan etnis Bohusammi 

yang terdiri dari beberapa suku yaitu: 

a. Suku Gorontalo 50% 

b. Suku Minahasa 35% 

c. Suku Lainya (Sangihe, Jawa, dan bolaang Mongondow) 15% 

Dari data di atas dapat dilihat, mayoritas penduduk 

Kelurahan Ternate Baru bersuku Gorontalo, selain itu juga suku 

Minahasa dan ada juga yang bersuku Sangihe, jawa, serta Bolaang 

Mongondow. 

5. Agama  

Pada masyarakat Kelurahan Ternate Baru terdiri dari dua macam 

pemeluk agama. Golongan agama yang terbesar adalah golongan agama 

Islam, kemudian agama Kristen. 

Tabel 3  

Jumlah Agama Kelurahan Ternate Baru 

Lingkungan 
Islam Kristen 

protestan 

Kristen 

katolik 

Hindu  Budha  Konghuchu  Jumlah  

I 
24 339 38 - - - 401 

II 
66 90 30 - - - 191 

III 
369 193 - - - - 562 

IV 
493 50 11 - - - 554 
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V 
513 45 - - - - 558 

VI 
421 10 - - - - 431 

VII 
268 249 - - - - 517 

Jumlah  2.154 976 79 - - - 3.214 

Sumber Data: Kantor Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru Tahun 

2017 

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Kelurahan Ternate Baru 

1. Perjanjian Kerjasama Di Kelurahan Ternate Baru 

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau 

beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lain yang melakukan suatu 

perbuatan tertentu. Pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan 

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri 

dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang 

telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh 

perjanjian itu. 

Praktek kerjasama antara pemilik angkutan kota (mikrolet) dan sopir angkot 

di Kelurahan Ternate Baru dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat 

atau kebiasaan yang pada umumnya di Kelurahan Ternate Baru tanpa adanya 

perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut jika sopir angkot (anak buah) ingin 

menjadi pengelola atau sopir angkot hal itu tinggal menemui pemilik angkutan kota 

(mikrolet) (bos) yang lain tidak di permasalahkan karena tidak ada perjanjian 

tertulis yang mengikat. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemilik angkutan 
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kota (mikrolet), yang terpenting jumlah sopir angkot yang ikut mengelola telah 

memenuhi syarat untuk menjadi seorang yang bisa mengelola.  

“Setiap musim itu pasti ada orang baru. Kadang nmau lanjut 

karena pendapatan dapa rasa kurang, kadang ada yang pindah 

mikro yang laeng. Itu nya perlu minta izin ato batanya pa bos 

(pemilik angkutan kota (Mikrolet)) hanya baku pngge bgitu, 

ato nyanda kalo rupa rasa kurang orang, baru bacari noh yang 

suka mo iko”56 

a. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Di Kelurahan Ternate 

Baru. 

Sopir angkot termasuk warga negara indonesia yang berekonomi lemah, 

sangat kontras sekali dengan perannya yakni memiliki risiko dan tanggung jawab. 

Jumlah sopir angkot yang ada di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru 

dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan. 

Adapun sopir angkot jenis-jenis sopir angkot di Kelurahan Ternate Baru ada 

dua bentuk yaitu: 

a. Sopir angkot dan juga sekaligus pemilik adalah sopir angkot pemilik 

angkutan kota (Mikrolet) dan masih memberikan kesempatan bagi 

orang lain untuk menjadi sopir pengganti 

b. Sopir angkot utama adalah sopir angkot yang tidak mempunyai alat 

produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada sopir 

angkot juragan untuk membantu menjalankan usaha. 

Sedangkan jenis-jenis angkutan kota di Kelurahan Ternate Baru 

ada banyak, namun penulis hanya fokus pada dua jenis, yaitu: 

 

 

 
 
56 Wawancara dengan Bapak Arafik Bahar Anak Buah Angkutan kota (Sopir Angkot) di 

Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru, tanggal 18 April 2020. 
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1) Sopir angkot pagi 

Sopir angkot pagi adalah sopir angkot yang beraktifitas khusus 

pagi sampai malam sesuai kesepakatan dengan pemilik 

mikrolet. 

2) Sopir angkot malam 

Sopir angkot malam adalah sopir angkot yang mulai 

beraktifitas pada malam hari atas seizin pemilik mikrolet. 

“Jadi ada sopir yang kaluar malam sampe pagi, mo kluar itu 

kurang tergantung musim depe sopir. kalo malam itu abis isya biasa 

ja kaluar jam” 08:00 bagitu, kalo pagi abis subuh kaluar jam 05:00, 

depe pembagian hasil pendapatan pagi deng malam itu sama kalo 

pas baku rekeng, yang beda itu kalo malam itu kunci torang musti 

tahang kunci deng so abis ba stor kurang mo cari doi bensin deng 

makan for bsok deng sadiki cari doi tambahan”57 

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Ternate Baru, modal 

awal yang digunakan untuk menjadi supir angkot atau yang biasa disebut 

pembekalan, serta biaya untuk jaring dan peralatan lainnya menjadi tanggung jawab 

pemilik angkutan kota (Mikrolet) yang nantinya akan di potong dari hasil 

pendapatan. Pembekalan yang diperlukan saat beraktifitas diantaranya : 

1) Bensin full tangki 

2) Oli  

Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil yang diperoleh langsung 

dibagikan disetorkan dan sisanya dijadikan pemasukan tambahan bagi sopir.  

Kemudian setelah dipotong biaya-biaya keperluan dan biaya pemeliharaan 

tersebut berapa penghasilan yang didapat dibagi dua 50% untuk pemilik angkutan 

kota (Mikrolet) dan 50% untuk sopir angkot.  

  

 
 
57Wawancara dengan Bapak waluyo di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru, 

tanggal 12 mei 2020. 
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1. Penanggungan Sopir angkot 

Penanggungan risiko kerugian yang terjadi pada usaha  dalam kerja 

sama antara sopir angkot dan pemilik angkutan kota (Mikrolet) di 

Kelurahan Ternate Baru dua dibebankan pada sopir angkot sehingga apapun 

kondisinya, modal yang pemilik angkutan kota (Mikrolet) keluarkan akan 

kembali.  

Besar penanggungan risiko hampir sama dari setiap pemilik 

angkutan kota (Mikrolet). Berikut ini peneliti memaparkan sistem 

penanggungan risiko yang dibebankan oleh pemilik angkutan kota 

(Mikrolet). 

a) Apabila hasil pendapatan tidak bisa memenuhi target yang disepakati, 

maka kerugian ditanggung oleh sopir angkot sepenuhnya. Perhitungan 

kerugian ini akan dikalkulasikan. Setelah diperoleh pendapatan waktu 

lain yang didapat oleh sopir angkot, maka sopir angkot tersebut wajib 

membayar kerugian diwaktu sebelumnya yang belum terpenuhi. 

Apa bila di waktu selanjutnya hasil pendapatan hanya bisa 

menutupi hutang dari musim sebelumnya sampai musim berikut, maka 

para sopir angkot tidak akan menerima pembagian selanjutnya dari hasil 

tersebut. Menurut Bapak karman, selaku sopir angkot, selain memiliki 

hutang pada pemilik angkutan kota (Mikrolet), ia juga harus 

menanggung risiko terancam tidak diberikan izin untuk menjadi 

pengelola. 
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b) Seluruh anggota sopir angkot wajib untuk mengurus angkutan kota 

(Mikrolet) dan mesinnya.58  

“Torang kalo baku rekeng bgitu lia pendapatan dulu, kalau misalnya 

pendapatan di musim ini rupa kurang nyanda baku rekeng noh 

musim ini, nanti tunggu musim brikut. Deng kalo musim lalu rupa 

nyanda ada pendapatan istilahnya mines nanti tutup deng 

pendapatan musim brikut kalo dapa.”59 

Tabel 7  

Pendapatan Dan Penghasilan Daftar Hasil Supir 1 Putaran (Perhari) Di 

Lingkungan III Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil. 

 

 

Tabel 8 

Jumlah Pemilik Angkutan Kota Dan Unit Angkutan Kota Per Lingkungan. 

No Lingkungan Jumlah Pemilik 

Angkutan Kota 

Jumlah Unit 

Angkutan Kota 

Jumlah Sopir 

Angkutan Kota 

1 Lingkungan I - - - 

2 Lingkungan II 2 2 2 

3 Lingkungan III 4 6 6 

4 Lingkungan IV 1 1 1 

5 Lingkungan V 1 2 2 

6 Lingkungan VI - - - 

7 Lingkungan VII - - - 

 
 
58Wawancara dengan Bapak Dodi di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan singkil 24 

november 2020. 

 
59Wawancara dengan Bapak fajrin Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Ternate Baru, 

tanggal 12 April 2020. 

Nama Uang Minyak Setoran Penghasilan 

Sopir Angkot 

Batas 

Waktu 

Total  

Ruslan Rp 200,000,00 Rp150,000,00 Rp 200,000,00 18 jam Rp 450,000,00 

Sukri Rp 200,000,00 Rp150,000,00 Rp 200,000,00 18 jam Rp 450,000,00 

Narto Rp 200,000,00 Rp150,000,00 Rp 200,000,00 18 jam Rp 450,000,00 

Waluyo Rp 200,000,00 Rp150,000,00 Rp 200,000,00 18 jam Rp 450,000,00 

Karman Rp 200,000,00 Rp150,000,00 Rp 200,000,00 18 jam Rp 450,000,00 
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 Jumlah 8 11 11 

 

C. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Pada Sopir angkot Kelurahan 

Ternate Baru Dua Kecamatan Ternate Baru 

1. Perjanjian Akad 

Perjanjian adalah pernyataan dari seseorang untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan 

kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk 

melaksanakan janjinya tersebut. Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu 

perjanjian secara umum yaitu: pertama, tidak menyalahi hukum syariah 

yang disepakati adanya. Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas 

membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam Al-Qur’an 

maupun di dalam al-Hadis.  

Kedua, harus sama ridha dan ada pilihan, hal ini dapat diartikan 

bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak 

secara bebas dan sukarela, dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur 

paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.  

Ketiga, harus jelas dan gamblang, dalam sebuah perjanjian harus 

jelas apa saja yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang 

terlibat di dalam perjanjian.60  

 
 
60Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 30 
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Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 

dibenarkan syara” yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 

obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan 

yang dinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya. 

K.H Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalat 

yang dikutip oleh Abdul Ghafur Anshari dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia mengemukakan bahwa sighat akad 

dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian 

dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Adapun penjelasan beliau 

adalah sebagai berikut: 

a)  Sighat Akad secara Lisan Akad dipandang telah terjadi apabila ijab 

dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa 

ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang 

dituju. 

b) Sighat Akad dengan Tulisan Ijab dipandang telah terjadi setelah 

pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab 

disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan 

dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos. bila disertai dengan 

pemberian tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lama 

tenggang waktu tersebut. 
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c)  Sighat Akad dengan Isyarat Dengan syarat orang tersebut tidak bisa 

berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia 

melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah. 

d) Sighat Akad dengan perbuatan Ini sering terjadi dalam dunia modern 

ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam 

tipuan, kecohan, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas. 

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik angkutan kota 

(mikrolet) dengan sopir angkot di Kelurahan Ternate Baru dilakukan secara 

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

pelaksanaan bagi hasil di Kelurahan Ternate Baru dilakukan dengan 

mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu dan turun-

temurun kepada masyarakat setempat. Adapun tradisi yang berkembang dan 

bentuk kerjasama antara pemilik angkutan kota (mikrolet) dengan sopir 

angkot hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Apabila sopir angkot 

berpindah-pindah juragan pemilik angkutan kota (mikrolet) itu boleh saja, 

karena tidak ada ikatan atau kontrak kerja yang mengatur.61 

Dalam bukunya Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Abdul 

Ghofur Anshori juga menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam untuk sahnya 

suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun 

adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan 

tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, 

 
 
61Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 

68. 
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peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk 

suatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah 

ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek 

dan obyek dari suatu perjanjian. Agar ijab dan qabul benar-benar 

mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut: 

a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang 

kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan 

mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu 

benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain 

dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 

b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan 

obyek perjanjian. 

c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis 

apabila dua belah pihak sama-sama hadir. 

Adapun syarat yang menyangkut subyek akad (pemilik angkutan 

kota (Mikrolet) dan sopir angkot) dan obyek akad (kerja sopir 

angkot dan hasil yang akan diperoleh) adalah: 

1) Syarat obyek akad 

a) Telah ada pada waktu akad diadakan 

b) Dapat menerima hukum akad 

c) Dapat ditentukan dan diketahui 

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi 

2) Syarat subyek akad 
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a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.  

Bahwa para prinsipnya setiap orang bebas membuat 

perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di 

dalam al-Qur’an maupun di dalam al-Hadist. Jika syarat ini 

tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi 

hukum. Dasar hukum mengenai suatu perjanjian yang 

melawan hukum ini terdapat dalam al-Hadis Rasulullah saw, 

yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada 

dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”. 

b) Harus sama ridha dan ada pilihan.  

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus 

didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan 

sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur 

paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensi yuridis 

jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat 

dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap 

dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum 

dilakukan.62 

c) Harus jelas.  

 
 
62Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 

62. 
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Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saya yang menjadi 

obyeknya, hal dan kewajiban para pihak yang terlibat di 

dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak 

terpenuhi, maka perjanjian ini dibuat oleh para pihak bersifat 

batal demi Hukum. 

Sedangkan menurut Mardani dalam bukunya Fiqh 

Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa untuk sahnya akad 

harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur yang 

asasi. 

2. Rukun akad 

a) Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau 

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

Hukum. 

b)  Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab 

dan qabul. 

c) Al-ma’qud alaih atau obyek akad 

d) Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad harus jelas dan diakui syara’dan 

tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.63 

Mengenai syarat Aqid, menurut Nurul Huda dalam bukunya Fiqh 

Muamalah menjelaskan bahwa syarat aqid menurut 4 Madzhab adalah. 

1) Madzhab Syafi’i 

 
 
63Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, prenada media h. 72. 
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a) Dewasa atau sadar 

b) Tidak dipaksa atau hanpa hak 

c) Islam 

d) Madzhab Hambali 

e) Dewasa 

f) Ada keridhaan 

2) Madzhab Maliki 

a) Keduanya harus mumayyiz 

b) Keduanya dalam keadaan sukarela 

c) Keduanya harus sadar dan dewasa 

3) Madzhab Hanafi 

a) Berakal dan mumayyiz 

b) Tasharruf yang bersifat secara murni, seperti hibah 

c) Tasharruf yang berada diantara kemanfaatan dan kemudharatan 

yaitu aktifitas yang boleh dilakukan tetapi atas seizin wali 

d) Berbilang 

Jika dilihat dari teori yang dikembangkan oleh KH Ahmad Azhar 

Basyir, Abdul Ghofur Anshori, Mardani, dan Nur Huda, terkait dengan 

pembentukan akad bahwa sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, 

atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan 

qabul. Untuk sahnya akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan 

unsur asasi dari akad.  
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Rukun akad adalah adanya aqid, shighat, obyek akad, dan tujuan 

pokok akad. Sedangkan syarat aqid adalah dewasa atau sadar, tanpa 

paksaan, Islam, dan adanya keridhaan. Demikian juga untuk sahnya suatu 

perjanjian, perjanjian tersebut harus tidak menyalahi hukum syariah yang 

disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, serta harus jelas dan 

gamblang.  

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian yang dilakukan antara 

pemilik angkutan kota (mikrolet) dengan sopir angkot di Kelurahan Ternate 

Baru Kecamatan Ternate Baru secara hukum sudah sesuai dalam hukum 

Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun akad 

adanya ijab dan qabul antara pemilik angkutan kota (Mikrolet) dengan sopir 

angkot dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat yang berlaku 

di Kelurahan Ternate Baru atau peraturan-peraturan yang telah berlaku 

dalam masyarakat Ternate Baru.  

Orang yang menjalankan akad (pemilik angkutan kota (mikrolet) 

dan sopir angkot) adalah orang Islam, dewasa dan sadar, serta tanpa adanya 

paksaan dari pihak lain, ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja sopir 

angkot dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (pemilik angkutan kota 

(mikrolet) dan sopir angkot). 

Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan yang dilakukan antara 

pemilik angkutan kota (mikrolet) dengan sopir angkot dalam akad 

perjanjian kerja bagi hasil.  
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Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, 

tentang akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik angkutan 

kota (mikrolet) dengan sopir angkot di Kelurahan Ternate Baru tidak ada 

bentuk akad yang mengatur tentang perjanjian kerjasama, karena para sopir 

angkot hanya melakukan ketentuan yang dari dulu secara turun temurun 

tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad 

perjanjian yang jelas, kerjasamanya pun dilakukan secara lisan dalam 

perjanjian tersebut jika sopir angkot (anak buah) ingin ikut menjadi supir 

angkot tinggal ikut menjadi supir angkot dengan pemilik angkutan kota 

(mikrolet) (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada 

perjanjian tertulis yang mengikat.  

Hasil menjadi supir angkot juga tidak menentu, apabila hasil sopir 

angkot rame maka sopir angkot yang ikut menjadi supir angkot banyak, 

tetapi jika tidak ada hasil menjadi supir angkot maka sopir angkot yang ikut 

sedikit. Anggota sopir angkot pada setiap menjadi supir angkot berganti-

berganti orang. 

Secara umum, kerja sama antara sopir angkot dan pemilik angkutan 

kota (Mikrolet) tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh yang 

ingin bergabung pada angkutan kota-angkutan kota tersebut. Secara umum 

biasanya mereka adalah masyarakat pesisir yang menjadikan profesi sopir 

angkot sebagai mata pencaharian utama.  

Hal-hal tersebut di atas telah memenuhi syarat dalam mudharabah 

yakni pelaku akad harus memenuhi kecakapan dalam mewakilkan serta 
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memiliki keahlian di bidangnya dalam rangka melakukan usaha untuk 

memperoleh keuntungan.  

Modal yang dikeluarkan pemilik angkutan kota (Mikrolet) terdiri 

dari biaya operasional untuk pembelian bahan selama menjadi supir angkot, 

bahan bakar berupa bensin, oli. Besar modal tergantung pada lamahnya saat 

beroprasi. Modal ini diserahkan pada mudharib yaitu sopir angkutan kota 

sebagai penanggung jawab. 

Secara umum, bagi hasil yang dilakukan pemilik angkutan kota 

(Mikrolet) merupakan kebiasaan yang ditemui pada masyarakat sopir 

angkot Ternate Baru yaitu sistem pembagian yang disandarkan pada 

tanggung jawab tiap sopir pada angkutan kota. Pembagian ini dapat dihitung 

langsung setelah hasil bersih. Atau hasil bersih dibagi menjadi masing-

masing 50% kemudian bagian sopir angkot dibagi lagi berdasarkan besar 

tanggung jawab mereka.  

Dalam hukum Islam, dapat dilihat bahwa bagi hasil yang dilakukan 

sudah sesuai karena keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak 

yang berakad dan tidak berbentuk nominal. Ulama Malikiyah berpendapat 

apabila mudharib berbilang (berjumlah lebih dari satu), maka 

keuntungannya dibagi antar mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, 

seperti sharik dalam shirkah abdan. Dengan kata lain, setiap orang 

memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat penulis ambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

Perjanjian kerjasama bagi hasil pengoperasian mobil angkutan kota 

(Mikrolet)  antara pemilik Angkot dengan sopir angkot dilakukan secara lisan, 

masih berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada umumnya.  

Dan secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah 

memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah adanya ijab dan qabul, 

adanya subyek akad (pemilik angkutan umum dan sopir angkot) dan obyek akad 

adalah (dari hasil pengoprasian yang akan diperoleh).  

Akan tetapi masih banyak anggota sopir angkot yang merasa masih belum 

sesuai dan belum puas disebabkan adanya faktor yang tidak menentu sedangkan 

uang setoran tetap taerpaku pada kesepakatan awal yang dibangun antara pemilik 

angkot dan sopir angkot sebagai pengelola tidak puasan tersebut hanyalah suatu hal 

yang datang secara tiba-tiba sehingga dengan adanya pembicaraan hal itu bisa 

diminalisir. 
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B. Saran 

Pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam 

meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun 

perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara 

tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi 

terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan 

secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.  
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1.2 

Sopir Angkutan Umum 
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