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Reuncong merupakan senjata tradisional yang terbuat dari emas, kuningan,  dan besi 

biasa. Dalam pemakaiannya reuncong digunakan saat acara pernikahan, dan setiap acara 

penting lainnya. Saat membangun usaha pembuatan reuncong pastinya pemilik usaha 

memiliki rekan kerja yang akan berkecimpung dalam usaha miliknya tersebut untuk 

menjalin kerja sama.Kerja sama antara pemilik usaha dengan para pekerja ini dapat dikaji 

dengan menggunakan konsep syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kesepakatan untuk 

kerja sama antara dua orang atau lebih. Selain itu, syirkah abdan  ini termasuk dalam 

bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya, dimana tidak semua 

orang mempunyai kemampuan seperti para pekerja tersebut. Akan tetapi dalam 

prakteknya pada pembagian hasil tidak dilakukan sesuai dengan aturan syirkah.Adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi kerja 

yang dilakukan oleh mitra kerja di kalangan para pembuat reuncong di GampongBaet 

Mesjid dan Baet Lampeuot, dan bagaimana penetapan porsi bagi hasil yang dilakukan 

oleh para pihak dalam perkongsian pembuatan reuncong di Gampong Baet Mesjid dan 

Baet Lampeuot kemudian bagaimana perspektif akad syirkah abdan terhadap sistem kerja 

dan bagi hasil yang dilakukan dalam perkongsian usaha pembuatan reuncong di 

Gampong Baet Mesjid dan Baet  Lampeuot.  Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan 

(field research), dan penelitian kepustakaan (library research), dan data lainnya yang 

berhubungan dengan objek penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi melalui foto, dan rekaman 

suara. Hasil penelitian pada pembuatan reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet 

Lampeuot pada penelitian ini Pertama, Sistem kerja bagi setiap mitra pada usaha 

pembuatan reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuot sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Kedua, Sistem bagi hasil pada usaha pembuatan  reuncong di 

Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuot  dilakukan pembagian hasil dari 100% 

menjadi 70% kepada pemilik usaha sekaligus pemberi modal dan 30% kepada para 

pekerja, dan 30% itu akan dibagi lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja. 

Ketiga,menurutkonsep syirkah abdan, pelaksanaan sistem kerja usaha pembuatan 

reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet Lampeuot sudah sangat relevan, 

tetapi pada sistem pembagian hasilnya usaha pembuatan reuncong di Gampong Baet 

Mesjid dan Baet Lampeuot ini belum sesuai dengan ketetapan yang seharusnya. 
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TRANSLITERASI 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI             

   No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987. 

A.  Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 sa Error! Bookmark ث

not defined.ṡError! 

Bookmark not 

defined.Error! 

Bookmark not 

defined. 

es (dengan titik di atas) 

 Jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṫa῾ ṭ te (degan titik di bawah) ط
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 za῾ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ῾ koma terbalik di atas῾ ع

 gain g ge غ

 fa῾ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu w we و

 ha h ha ه

 hamzah ᾿ apostrof ء

 ya῾ y ye ى

 

B.  Konsonan Rangkap 

      Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:  

 Rabbukum     م  ك  بُّر    

C.  Vokal Pendek 

      Fathah (   َ _ ) ditulis a, kasrah (   َ _ ) ditulis i, dan dammah (   َ _ ) ditulis u. 

D.  Vokal Panjang 

      Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis Ῑ dan u panjang ditulis ū masing-                                                    

   masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya: 
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   1.  Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah  

       2.  Kasroh + ya’ mati ditulis Ῑ كشير ditulis kaṡȊr 

       3.  Dammah + wawu mati ditulis ū  نجوم  ditulis nujūm 

E.  Vokal Rangkap 

      1.  Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:                 

 ZuhailῙ زهيلي          

    2.  Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh: 

 yauma يوم            

F.  Ta’ Marbūṫah di Akhir Kata 

    1.  Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang            

            sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya                 kecuali bila dikehendaki kata aslinya. 

      2.   Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: 

 ditulis lailah al-jumu’ah   ليلة الجمعة             

G.  Hamzah  

      1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang                                           

            mengiringinya. Seperti إن ditulis inna. 

       2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘).                                                     

            Seperti شيئ  ditulis Syai’un. 

      3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan              

         bunyi vokalnya. Seperti ربائب  ditulis rabā’ib. 
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       4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang                                                                   

           apostrof  (‘). Seperti  تاخذون  ditulis ta’khużūna. 

H.  Kata Sandang Alif dan Lam 

      1.  Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh: 

 ditulis al-Baqarah البقرة            

      2.  Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah                                yang mengikutinya, serta menghilangkan 

huruf l (al)-nya. Contohnya: 

 ’menjadi an-Nisā انساء    

I.  Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat 

     Dapat ditulis menurt bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.                                         

    Contoh: 

 ditulis harful jarr atau harfu al-jarr  حرف اجر    
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerjasama dalam suatu usaha pada saat ini menjadi suatu hal yang sering 

dilakukan dalam kalangan pekerjaan. Karena pada hakikatnya setiap orang 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dengan adanya kerja sama ini pekerjaan 

yang semestinya sulit dilakukan sendiri akan mudah selesai ketika dikerjakan 

dengan kerjasama. Kerjasama juga merupakan praktik suatu kelompok yang 

terdiri dari beberapa orang yang bekerja di suatu perindustrian yang memiliki 

tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang baik. 

Kerjasama tidak bisa terlepas dari manusia yang pada dasarnya makhluk 

sosial. Maksudnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya peran orang 

lain, dan kerjasama merupakan cara supaya pekerjaan bisa lebih mudah dicapai 

dan diselesaikan. Kerjasama juga menjadi suatu langkah untuk menjalin hubungan 

antar golongan. Dalam memenuhi kebutuhan sosial, manusia sangat 

membutuhkan orang lain dan tentunya dengan melalui sebuah kerjasama. 

Dalam literatur muamalah terkait kerja sama disebut dengan syirkah. 

Konsep syirkah merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha 

tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian itu sama-

sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam 

bagian yang ditentukan. Sesuai dengan hal itu dalam kegiatan usaha atau bisnis 

yang terjadi antara kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mencari 

keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sana pula. Dalam hal 

lainnya antara dua belah pihak juga saling menanggung risiko sesuai dengan 

kesepakatan. Namun, pada dasarnya kegiatan syirkah ini memang membutuhkan 

tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan dan pengelolaannya 

saling memberikan kewajiban dan tanggung jawab. 

Pada konsep syirkah terdapat beberapa macam syirkah yakni syirkah inan, 

syirkah abdan, syirkah muwafadhah, syirkah wujuh.  Dari macam-macam syirkah 

tersebut, salah satu macam syirkah yang menimbulkan perbedaan pendapat 
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dikalangan ulama Fikih yaitu syirkah abdan. Menurut Iman Malik syirkah abdan 

dibolehkan dengan syarat jika pekerjaannya sejenis dan dalam satu tempat yang 

sama.
1
 Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, syirkah abdan  tetap sah meski 

dalam pekerjaan dan tempat yang berbeda. 

 Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh, karena kerja sama antara dua 

orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian masing-masing 

yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, dengan demikian syirkah abdan 

merupakan perseroan kerja bukan modal.
2
 

Syirkah abdan merupakan suatu bentuk kerja sama untuk melakukan 

sesuatu yang bersifat karya, dengan melakukan sebuah karya yang akan 

diciptakan tersebut yang kemudian akan dijual kembali kepada konsumen, untuk 

mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil keringat para pekerjaan. 

Komitmen akan mendorong rasa percaya diri seseorang dan semangat kerja 

menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik juga merupakan 

sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari diri seseorang. 

Maka dari itu ketika kita berkomitmen dan berpastisipasi dalam suatu pekerjaan 

hendaknya kita bekerja dengan sepenuh hati agar mitra yang bekerja dengan kita 

tidak akan kecewa, begitu juga dengan pemilik usaha yang merupakan tempat kita 

bekerja dan mencari penghasilan. Ketika seseorang yang bekerja tidak memiliki 

komitmen dan pastisipasi dalam bekerja maka orang disekitar juga akan 

memberikan penilaian yang tidak baik terhadap kita. Sehingga sebuah pekerjaan 

yang kita lakukan diharuskan selalu berkomitmen karena dengan komitmen 

seseorang mempunyai keteguhan jiwa, stabilitas sosial tinggi, toleransi dan yang 

paling penting mampu bertahan pada masa sulit serta tidak mudah menyerah akan 

situasi apapun. 

Kemampuan yang dimiliki oleh pekerja sangat bermanfaat bagi usaha yang 

sedang dilakukan dan mempengaruhi efektifitas suatu  pekerjaan tersebut,  begitu 

juga dalam pembagian hasil dalam suatu usaha juga harus sesuai dengan skill si 

                                                             
1
Achmad  Zaidun dan A. Ma’ruf Asori, Terjemahan Kifayatul Akhyar,  Jilid ll, (Surabaya 

: PT . Bina Ilmu, 1995),  hlm. 110. 
2
 Ach. Khudori Soleh, Fiqh Kontekstual  (Perspektif Sufi-Falsafi), (Jakarta : PT. Pertja, 

1999),  hlm. 66. 
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pekerja, berdasarkan syirkah abdan  yang telah disepakati bersama dalam 

perjanjian kerja.
3
 Imam Hanafi menyatakan bahwa perkongsian dalam bentuk 

syirkah abdan ini dapat menimbulkan dilema bagi mitra kerjanya karena yang 

menjadi objek perkongsian ini adalah pekerjaan yang baik dalam bentuk soft skills 

ataupun hard skills yang tidak akan mungkin terukur kontribusi dalam komitmen 

kerja. 

Pada praktiknya syirkah yang dilakukan pada usaha pembuatan reuncong di 

gampong Baet Lampeot dan Baet Mesjid merupakan bentuk kerjasama yang 

memerlukan skill dalam setiap pekerjaan, baik dimulai dari tahap awal sampai 

dengan selesai. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka 

miliki artinya mereka membagikan tugas perorangan. Tugas yang dibagikan pada 

setiap pekerja pembuat reuncong berbeda-beda, begitu juga dengan jam kerja 

pada proses pembuatan reuncong di gampong tersebut memakan waktu yang 

lama, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan ini sebagai pekerjaan 

sampingan, ada juga yang melakukan pekerjaan ini sebagai pekerjaan tetap, 

karena ada beberapa di antara mereka mempunyai pekerjaan tetap seperti salah 

satunya geuchik.
4
 

Perkongsian yang terjadi dalam proses pembuatan reuncong ini biasanya 

berkisaran antara lima sampai dengan tujuh orang, dan setiap pekerja yang 

terlibat, bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya ada yang  membuat 

lengkungan reuncong, meruncingkan mata reuncong, ada yang membuat 

gagangnya, ada yang menipiskan besi untuk mata reuncong, ada juga yang 

membuat tulisan pada reuncong tersebut. Sangat banyak kemampuan yang 

dimiliki oleh para pekerja di tempat pembuatan reuncong.
5
 

Waktu pekerjaan biasanya mereka mulai melakukannya pada pagi hari 

hingga sore hari, namun berbeda ketika bulan suci Ramadhan, mereka lazim 

bekerja pada malam hari hingga menjelang subuh. Mengenai upah yang diberikan 

                                                             
3
 Nasruh Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 171. 

 
4
 Hasil wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama bapak Fajri, pada tanggal 28 

April 2018. 
5
 Hasil wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama bapak Basyir,  pada tanggal 

24 Maret 2018. 
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kepada para pekerja, mereka hanya diberikan upah 30% dari 100% pendapatan 

setiap penjualannya, hal itu tidak dibedakan pula atas tingkat kesulitan pekerjaan 

yang dilakukan, padahal untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut mereka 

membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga tidak sesuai dengan upah yang 

didapatkan, apalagi upah yang didapatkan itu akan dibagi lagi untuk setiap 

anggota.
6
 

Dalam syirkah abdan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi 

setiap kelompok yang ingin mempraktikkannya, akan tetapi apabila dihubungkan 

dengan praktik kerjasama pada usaha pembuatan reuncong di Gampong Baet 

Mesjid dan Baet Lampeuot terdapat ketidakserasian, berikut syarat-syarat pada 

syirkah abdan: 

a. Pekerjaan atau profesi antara para peserta harus sama, apabila profesinya 

berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaanya saling 

mengikat. Misalnya tukang kayu dan tukang batu mengerjakan sebuah rumah. 

Dalam contoh ini hukum syirkah nya dibolehkan karena pekerjaan yang satu 

bergantung kepada pekerjaan lainnya. 

b. Tempat pekerjaannya juga harus satu lokasi, apabila lokasi keduanya berbeda 

maka syirkah nya tidak sah. 

c. Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjan yang disyaratkan bagi 

setiap anggota serikat.
7
 

Jadi permasalahan yang terjadi disini ialah setiap pekerja mempunyai 

kebutuhan tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaanya, akan 

tetapi dalam praktik usaha pembuatan reuncong di Gampong Baet Mesjid dan 

Baet Lampeuot tersebut tidak dilakukan dengan semestinya, dimana upah dari 

bagi hasil yang didapatkan oleh setiap pekerja jauh di bawah rata-rata, mereka 

hanya mendapatkan upah 30% itu pula di bagi lagi dengan keseluruhan para 

pekerja pada tempat tersebut, dan itu sangatlah sedikit. Maka  para pekerja 

tersebut merasa tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan, jadi kasus ini 

                                                             
6
 Hasil wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama bapak Muksin, pada tanggal 

28 April 2018. 
7
 Wahbah Zuhaili, op.cit., juz 4, hlm. 802. 
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sangat bertentangan dengan syarat syirkah abdan pada poin ke tiga, dimana 

pembagian upah tidak sesuai dengan kadar pekerjaan yang mereka lakukan.  

Persoalan upah ini amat penting karena mempengaruhi masyarakat secara 

keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapatkan imbalan yang memadai, hal itu 

tidak hanya mempengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya kerja para 

pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada para pekerja ini akan 

menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja.
8
 

Penelitian ini akan meneliti lebih jauh tentang bagaimana sistem bagi hasil 

yang akan ditetapkan di suatu daerah yang memproduksi dan memasarkan suatu 

hasil karya, adapun judul skripsi ini “ Perkongsian Usaha Pembuatan 

Reuncong di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid dan Baet 

Lampeuot dalam Perspektif Syirkah Abdan.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kontribusi kerja yang dilakukan oleh mitra kerja di kalangan 

pembuat reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuot? 

2. Bagaimana penetapan porsi bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak dalam 

perkongsian pembuat reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet 

Lampeuot? 

3. Bagaimana perspektif akad syirkah al-abdan terhadap sistem kerja dan bagi 

hasil yang dilakukan dalam perkongsian pembuatan reuncong di Gampong 

Baet Mesjid dan Baet Lampeuot? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian karya ilmiyah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. 

Demikian juga penelitian ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh melalui 

                                                             
8
 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 

hlm. 197. 
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kerangka-kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah 

di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kontribusi kerja yang dilakukan oleh mitra kerja di kalangan 

pembuat reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuot. 

2. Untuk mengetahui mekanisme pembagian keuntungan pada usaha pembuatan 

reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuot. 

3. Untuk menganalisis kesinambungan syirkah abdan terhadap sistem kerja dan 

bagi hasil pada pembuatan reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet 

Lampeuot. 

1.4 Penjelasan Istilah   

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah 

yang terdapat dalam tulisan ini guna memudahkan dalam memahami dan 

menghindari kesalahpahaman akan skripsi ini, penjelasannya sebagai berikut: 

1. Perkongsian  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkongsian merupakan 

persekutuan (dagang) atau sama juga dengan perihal berkongsi.
9
 Dan juga 

pada perkongsian ini harus melibatkan beberapa pihak dalam bekerja tidak 

bisa hanya satu pihak yang terlibat. Begitu juga dengan pekerjaannya setiap 

pihak yang sudah terlibat harus dalam satu pekerjaan tidak boleh bekerja 

dengan pekerjaan yang berbeda karena pada akhirnya hasil yang didapatkan 

akan di bagi secara adil. 

2. Reuncong 

Reuncong merupakan senjata tradisional yang terbuat dari emas 

dengan mata pisau berukir ayat Alquran yang digunakan di kesultanan  

Aceh sejak pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah yang merupakan Sultan 

Aceh yang pertama. Kedudukan reuncong di kesultanan Aceh sangatlah 

penting, reuncong selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh, selain itu para 

ulee balang dan masyarakat biasa juga menggunakan reuncong. Dalam 

                                                             
9
KBBI, berkongsi. Diakses melalui situs: https://kbbi.wei.id/anggota pada tanggal 11 juni 

2019 

https://kbbi.wei.id/anggota
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pemakaiannya reuncong digunakan saat acara pernikahan, meugang, 

peusijuk, tung dara baro dan setiap acara penting lainnya. 

3. Syirkah Abdan   

Syirkah abdan yaitu kesepakatan untuk kerja sama dari dua orang 

yang seprofesi untuk menerima pekerjaan dan mengerjakannya secara 

bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Menurut mazhab 

Syari’i dan Zufar bin Huzail salah seorang tokoh ulama Hanafi menolak 

keabsahan syirkah ini karna objeknya tidak jelas, menurut mereka objek 

suatu akad adalah harta bukan kerja kerena itu bagi mereka akad ini tidak 

sah atau tidak boleh.
10

 

Dalam Kamus Hukum, syirkah/musyarakah serikat dagang, kongsi, perseroan, 

persekutuan.
11

 Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, kata syirkah berasal dari 

bahasa Arab syirkah berarti perkongsian dnan persekutuan. Sedangkan dalam 

istilah Fiqh, syirkah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan 

usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
12

 Bersepakatnya dua 

orang atau lebih untuk menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan, hasil dari 

pekerjaan itu dibagi bersama di antara anggota serikat, sesuai dengan kesepakatan 

bersama.
13

 

1.5 Kajian Pustaka 

Kajian mengenai kerjasama dalam perspektif syirkah abdan sudah sangat 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, kajian ini merupakan kajian 

yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Dengan demikian terdapat beberapa 

karya ilmiah yang serupa, diantaranya adalah: skripsi Chairul Azmi, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang berjudul,“ 

Perjanjian Bagi Hasil pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani di 

Kecamatan Darussalam Menurut Perspektif Syirkah Abdan”.Yang menjelaskan 

praktek kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh buruh tani, kemudian 

                                                             
10

 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah ( sejarah hukum dan perkembangannya), Cet. 1, 

(Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh), hlm. 104. 
11

 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285. 
12

  Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan 1992), hlm. 907 
13

 Amir Syaeifuddin, Garis-garis Besar Fiqh,( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 250. 
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peneliti juga menjelaskan mengenai tinjauan syirkah abdan terhadap kerjasama 

pengelolaan sawah yang dilakukan oleh buruh tani. Syirkah abdan merupakan 

bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menerima sebuah pekerjaan 

dengan menggunakan keahlian/keterampilan mereka, dan setiap keuntungan yang 

didapat berupa upah/imbalan dibagi bersama menurut kesepakatan masing-

masing.
14

 

Jadi, yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas 

ialah, sistem kerjanya. Maksudnya adalah penelitian yang penulis kaji 

pekerjaannya dilakukan setiap hari kecuali pada hari-hari kebesaran seperti hari 

lebaran, tetapi yang diteliti oleh peneliti di atas para pekerja hanya bekerja setahun 

dua atau sampai tiga kali, bukan pekerjaan yang rutin dan upahnya dibagikan 

sesuai dengan tingkat kerjanya. 

Selanjutnya terdapat pula skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang 

penulis lakukan, antara lain yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Fajri. Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, Jurusan Muamalah wa al-iqtishad, Institut Agama Islam 

Negeri Ar-raniry, yang berjudul “Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil pada Usaha 

Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (studi kasus pada CV. 

Perabot Ansari di Samahani) peneliti menjelaskan sistem kerja dan operasional 

pembuatan kosen serta perabotan dan pengaruh kemampuan terhadap penentuan 

tingkat bagi hasil pekerja. Kemudian peneliti juga meneliti relevansi antara sistem 

pengelolaan dan bagi hasil pada CV Perabot Ansari Samahni yang bergerak di 

bidang usaha perkayuan serta perabotan dengan konsep syirkah abdan dalam Fiqh 

Muamalah CV Perabot Ansari di Samahani memberikan pelayanan yang terbaik 

dalam memproduksi barang dan menjualnya kepada konsumen. Sedangkan sistem 

yang diterapkan dengan pekerjaannya adalah sistem bagi hasil syirkah abdan.
15

 

                                                             
14

Chairul Azmi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang 

berjudul, “ Perjanjian Bagi Hasil pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani di Kecamatan 

Darussalam Menurut Perspektif  Syirkah Abdan”,( skripsi tidak diterbitkan ) 2017. 
15

Nur Fajri. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Muamalah wa al-iqtishad, Institut 

Agama Islam Negeri Ar-raniry, yang berjudul “Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha 

Perabot Serta Relevansinya dengan Konsep Syirkah Abdan (studi kasus pada CV. Perabot Ansari 

di Samahani), ( skripsi tidak diterbitkan )2013. 
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Jadi, yang menjadi perbedaan dalam penelitian penulis ialah penelitian ini 

terdapat dua penelitian yaitu mengenai sistem pengelolaan dan sistem bagi hasil, 

jadi bagaimana cara para pekerja mengelola usaha tersebut juga dibahas dalam 

skripsi diatas, tetapi pada penelitian penulis hanya meneliti mengenai sistem bagi 

hasil saja. 

 Dalam literatur lainnya,  skripsi yang ditulis oleh Irfandi, Fakultas Syari’ah 

dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-

raniry, yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Laundry dalam 

perspektif  Syirkah Abdan (studi kasus pada usaha lampriet laundry, Banda 

Aceh), penenliti menjelaskan bahwa konsep bagi hasil dalam perekonomian saat 

ini digunakan secara luas oleh masyarakat, saat ini dalam fenomena sosial 

ekonomi masyarakat dapat diidentifikasi berbagai jenis sistem bagi hasil seperti 

profit and loss sharing dan  reveneue sharing.
16

 

 Jadi perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah para 

pekerja pada usaha laudry tidak terlalu banyak menggukan skill atau bisa 

dikatakan bahwa mereka memang tidak menggunakan skill tetapi hanya 

menggunakan tenaga fisik, sedangkan yang diteliti oleh penulis ialah murni 

pekerjaan yang mengandalkan kemampuan yang khusus. 

 Berikut terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Annisa Nuraida.” Aplikasi 

Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi  dan 

Syafi’i. Peneliti ini menjelaskan bagaimana konsep syirkah abdan menurut 

beberapa ulama dan peneliti juga menggunakan metode pendekatan hukum 

normatif dengan mengandalkan wawancara dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa cara kerja kedua desainer berbeda, dimana pihak pertama, desainer dan 

pegawai bekerja sesuai dengan akad syirkah abdan sedangkan pihak kedua 

dengan pegawainnya tidak sesuai dengan akad syirkah abdan.
17

 Jadi, yang 

                                                             
16

Irfandi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry, Yang Berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry 

Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh), 

(skripsi tidak diterbitkan) 2017. 
17

Annisa Nuraida.” Aplikasi Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif 

Mazhab Hanafi  Dan Syafi’i.(skripsi ini tidak diterbitkan). Peneliti Ini Menjelaskan Bagaimana 
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berbeda dengan penelitian penulis ialah dari segi observasinya, dimana setiap 

pekerja yang penulis teliti mereka melakukan pembagian hasil yang sama dengan 

semua pekerja, akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah upah yang diberikan. 

 Perbedaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian diatas 

adalah bahwa pada penelitian penulis murni terdapat ketidakserasian dengan 

konsep syirkah abdan sedangkan pada penelitian diatas peneliti meneliti dari dua 

aspek, sesuai dengan syirkah abdan dan ketidaksesuaian dengan syirkah abdan. 

Selanjutnya terdapat pula skripsi yang di tulis oleh Putri Andriani.”Sistem 

Bagi Hasil Pada Bisnis Florist Di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep 

Syirkah Abdan”,peneliti ini menjelaskan bagaimana sistem kerja yang terjadi pada 

bisnis florist di Kecamatan Syiah Kuala, yang terjadi disini ialah sistem kerja 

yang tidak mengikat, maksudnya para pekerja hanya akan bekerja ketika mereka 

menerima pesanan dan mengenai bagi hasilnya mereka akan menerima upah 

sesuai dengan banyak atau tidaknya mereka mendapatkan pesanan atau banyak 

tidaknya mereka melakukan pekerjaan.
18

 Jadi penelitian penulis dengan penelitian 

Putri Andriani sangat berbeda, karena pada penelitian penulis para pekerja yang 

diteliti memiliki waktu yang terikat dan mengenai upah mereka akan di bayar 

perharinya setelah penjualan barang yang di kerjakan. 

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah ketidakserasian dalam sistem 

bagi hasil, sedangkan dalam penelitian diatas meneliti tentang sistem kerjanya 

yang tidak mengikat. 

 Berbagai karya yang ada, tidak ada yang secara spesifik yang membahas 

masalah mekanisme bagi hasil pada pembuatan reuncong. Dengan demikian, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perkongsian Usaha 

Pembuatan Reuncong di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid dan 

Baet Lampeuot  dalam Perspektif Syirkah Abdan”. 

                               
Konsep Syirkah Abdan. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarata, 2018. 
18

Putri Andriani.”Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist Di Kecamatan Syiah Kuala 

Menurut Konsep Syirkah Abdan”, (skripsi ini tidak untuk diterbitkan)  Fakultas Syariah, UIN Ar-

Raniry, Banda Aceh, 2012. 
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1.6 Metode Penelitian 

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data yang 

lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian harus sesuai dengan 

perasalahan yang akan dibahas sehingga akan bisa mendapatkan hasil yang 

optimal dan bisa memperoleh data yang lengkap. 

1.6.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu 

metode yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, akurat tentang topik 

yang diteliti dan faktual. Peneliti ini berusaha untuk memecahkan masalah yang 

terdapat pada objek penelitian. Pada penelitian ini penulis membahas tentang 

analisis pengkongsian usaha yang dilakukan pada usaha reuncong.  

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Empirik 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam 

kehidupan atau objek yang sebenarnya, penyelidikan dengan menggunakan data 

konkrit. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada 

objek riset. Mengenai jumlah keseluruhan tempat pembuatan reuncong  yang ada 

di desa Baet berjumlah 27 Teumpeun dan pada setiap Teumpeun yang ada 

berjumlah 5 sampai dengan 7 orang. Namun,  jumlah objek yang diteliti 1 orang 

pada 5 teumpeun yang berbeda
19

 

Pada penelitian lapangan ini kita juga harus melihat secara keseluruhan para 

pekerja yang berkontribusi pada proses pembuatan rincong tersebut, yaitu kita 

harus melihat mulai dari proses awal pembuatannya sampai selesai sehingga kita 

bisa mengetahui setiap pekerja akan menghabiskan waktu berapa lama untuk 

menyelesaikan pekerjaannya masing-masing karena berbeda pekerjaan yang 

dilakukan secara otomatis waktu yang akan dihabiskan juga berbeda. 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan atau 

pada tempat kejadian langsung untuk memperoleh data atau informasi secara 

                                                             
19

 Wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama bapak Mahdi pada tanggal 10 Juli 

2018 
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benar dengan mendatangi tempat pembuatan reuncong di Gampong Baet Mesjid 

dan Baet Lampeuot dan melihat langsung bagaimana cara pembuatan reuncong di 

gampong-gampong tersebut. 

b.  Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para alhi 

sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan 

berupa data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang 

berasal dari tempat pembuatan reuncong sendiri dan data sekunder terhadap 

penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil 

data yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dimana penulis dapatkan dengan 

cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan. 

Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan 

karya ilmiah ini sehinnga mendapatkann hasil yang valid. 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data 

yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai 

dengan data pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanggung 

jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa 

orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. 
20

 

objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah para pekerja pada teumpeun 

pembuatan reuncong di Kecamatan Sukamakmur, Gampong Baet Mesjid dan 

Baet Lampeuot. Adapun jumlah pekerja yang diwawancarai adalah lima orang 

untuk mendapat beberapa data awal pada penelitian ini.  

b. Observasi 

 Secara mudah observasi sering disebut sebagai metode pengamatan. 

Mengadakan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang diteliti, 

yang berhubungan dengan usaha perkongsian reuncong. Observasi yang 

dilakukan peneliti dalam penelitian ini merupakan observasi non-participant 

                                                             
20

 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 151.   
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artinya peneliti tidak terlibat dalam usaha tersebut, peneliti hanya cukup 

melakukan pengamatan. Proses observasi dilakukan dengan cara pencatatan pola 

prilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mampu 

memberikan bukti dan keterangan yang jelas pada objek yang ingin diteliti berupa 

video, foto, alat tulis  di tempat yang terkait dengan objek penelitian ini. 

d. Instrumen pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen 

yang berbeda, untuk teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan instrument handphone/camera yang akan membantu dalam 

penelitian ini. 

e. Langkah-langkah analisis data 

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya 

yang dapat dilakukan peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah 

diperoleh. Analisis data pada metode penelitian kualitatif dilakukan melalui 

proses yang konkrit. Hal ini dilakukan agar validitas dan realibilitas data yang 

diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada 

sumber datanya sehingga untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.  

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk 

kepada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah 

UIN-Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2013. Melalui panduan penulisan 

tersebut, penulis berupaya melakukan tekni yang sistematis, ilmiah dan mudah 

dipahami oleh pembaca. 

 

1.7  Sistematika Pembahasan  

Agar memperoleh tulisan yang baik dan mudah untuk dipahami maka 

sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan kemudian terbagi ke dalam 

sub-sub bab. Agar tulisan ilmiah yang dituliskan oleh penulis ini terstruktur dan 
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sistematis maka penulis membagi pembahasannya ke dalam empat bagian yang ke 

empat pembahasan itu semuanya saling berhubungan dan merupakan satu maksud 

dan tujuan. 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang diuraikan disini mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, 

kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah 

analisis data dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan pembahasan teoritis tentang perkongsian dan 

konsep syirkah abdan bagaimana penerapan konsep tersebut terhadap jual beli 

reuncong, kemudian juga akan membahas bagaimana pendapat ulama terhadap 

syirkah abdan mengenai pengertian, pembagian, rukun dan syaratnya serta 

pembagian hasil dan pertanggungan resiko. 

Bab ketiga menjelaskan bagaimana analisis hukum islam terhadap 

perkongsian usaha pembuatan reuncong menurut perspektif syirkah abdan, juga 

akan membahas bagaimana keseimbangan harga dalam penjualan reuncong, dan 

bagaimana sistem bagi hasil  yag diterapkan dalam usaha pembuatan reuncong, 

juga akan membahas mengenai kontrak kerja para mitra, dan siterm bagi hasil. 

Bab keempat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam 

skripsi ini, yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

penelitian kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat 

bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. 
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BAB DUA 

KONSEP TEORITIS PERKONGSIAN DALAM SYIRKAH ABDAN 

 

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah Abdan 

 2.1.1 Pengertian Syirkah Abdan  

Secara bahasa kata syirkah adalah masdar dari  –شركة  -يشرك شرك 

.berarti al-ikhtilath (percampuran) dan persekutuan الشركة
1
 Yang dimaksud 

dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya 

dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Syirkah identik 

dengan partnership (dalam bahasa Inggris) atau “perkongsian” dalam 

bahasa Indonesia. Namun demikian istilah tersebut telah menjadi populer 

di kalangan para musafir dan pedagang Arab Jahiliyah, juga masyarakat 

Melayu sebagai bentuk kerjasama dalam beberapa sektor yang didasari 

suatu bentuk perjanjian. Jadi, secara etimologi, syirkah mengandung arti 

bercampur, bersekutu, berserikat, misalnya bercampur harta seseorang 

dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya.
2
 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah 

(musyarakah)  adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal 

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
3
 Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua 

pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang 

perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu 

atau dari sebagian dari mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga 

dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau 

sebagian dari mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan 

                                                             
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), juz lll, hlm. 931. 

2
Baihaqi A. Shamad, Konsepsi Syirkah dalam Islam, (Banda Aceh :Yayasan Pena Banda 

Aceh, 2007), hlm. 53. 
3
Khairani, Fiqh, (Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.100. 
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dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposioanal dan sesuai dengan 

kesepakatan.
4
 

Sementara dalam terminologi ilmu Fiqh,  syirkah adalah 

persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi 

mengambil hak. tidak hanya berlangsung dalam satu bentuk jenis 

pekerjaan semata.
5
 Jika diperhatikan perkembangan dunia usaha ini, 

“modal” bukanlah suatu aspek yang berdiri sendiri, tetapi harus dibantu 

beberapa aspek penunjang lainnya agar dapat mendatangkan hasil yang 

maksimal, seperti keahlian dan mekanisme kerja yang rapi. Pengembangan 

usaha melalui syirkah merupakan bentuk kemitraan perekonomian global. 

Objektifnya adalah saling mengisi dan penutup kelemahan yang ada untuk 

meraih keuntungan dan menekan resiko kerugian serendah-rendahnya 

secara bersamaaan. 

Dalam mendefinisikan syirkah bisa juga dikatakan  suatu jenis 

kerjasama tolong-menolong dalam bermuamalah, secara istilah syirkah 

atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam usaha 

tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian 

untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan 

kerugian dalam bagian yang telah di tentukan, atau akad kerjasama antara 

dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana  dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
6
 

Menurut Hanabilah, syirkah itu adalah berhimpunnya hak dan 

wewenang untuk mentasharrufkan bisnis syirkah tersebut. Menurut 

Syafi’iyah, syirkah itu adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki 

oleh dua orang atau lebih. Menurut Hanafiah, syirkah itu adalah suatu

                                                             
4
 Ibid.  

5
Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, Fiqh Ekonomi Islam,  Cet. 1, (Jakarta : Darul 

Haq, 2015), hlm. 144. 
6
 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 

2012), hlm. 151. 
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 akad yang terjadi antara dua orang yang berserikat dalam modal dan 

keuntungan.
7
 

Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa pendapat 

Hanafiah dan yang tercantum dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith adalah 

definisi yang lebih sesuai dengan konteks pembahasan syirkah hal ini 

dikarenakan di dalamnya disebutkan substansi dari topik yang dikaji 

bahwa syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan 

keuntungan dimiliki oleh semua pihak yang berserikat.
8
 

Secara konseptual memiliki berbagai makna, berikut akan penulis 

jelaskan beberapa definisi yang dikemukakan oleh fuqaha. Kata syirkah 

dapat diartikan sebagai, percampuran salah satu dari dua harta dengan 

yang lain tidak membedakan satu sama lain.
9  

Secara terminologi para fuqaha berbeda dalam membuat definisi 

tentang syirkah ini meskipun secara substansi definisi yang dibuat oleh 

fuqaha tersebut tidak signifikan perbedaannya. 

Ulama Hanafiah mendefinisikan syirkah seperti: 

لربح  ل وااملاكني يف رأس عقد بني املتشا   

Artinya : Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta 

(modal) dan keuntungan.
10

       

    
Menurut Hasby as-Shiddiqie syirkah adalah:      

حهربااقتسام اىب و كتساا ىف عمل ون اعقد بني شخصني فأ كثر على التع  

                                                             
7
Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, juz 4, (Beirut: Darul Fikri, 1989 )hlm. 

3875. 
8
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 341. 

9
Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 

Syariah, (Jakarta : Rajawali pers,2016), hlm.191. 
10

Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2010),hlm.127. 
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Artinya : Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong 

menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungan.
11

                                              

         

Syirkah dalam konsep Fiqh Muamalah syirkah terbagi kepada dua 

pembagian yaitu : syirkah amlak dan syirkah uqud  dan dari kedua pembagian 

syirkah tersebut terbagi lagi yaitu, syirkah ikhtiyariah, syirkah jabariyah, syirkah 

inan, syirkah wujuh, syirkah mufawadhah dan syirkah abdan.
12

 Setiap syirkah  itu 

memiliki mekanisme dan prinsip yang berbeda-beda dalam konsep yang dibuat 

oleh fuqaha. Setiap mukallaf dapat mengimplementasikan syirkah tersebut sesuai 

kebutuhan dan manfaat dalam bisnis yang akan di bentuknya . 

Syirkah merupakan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya, 

begitu juga dengan mudharabah yaitu kerja sama antara satu pihak dengan pihak 

lainnya, jadi yang membedakan kedua belah pihak ini ialah sistem kerja 

mudharabah yaitu, pihak pertama sebagai pemodal akan memberikan sejumlah 

uang untuk pihak kedua sebagai pekerja, dimana uang yang diberikan oleh 

pemodal akan dibelikan beberapa kebutuhan pada proses pekerjaannya, dan 

pemodal sudah mengetahui usaha apa yang akan dilakukan oleh si pekerja karna 

telah melakukan kesepakatan, kemudian mengenai syirkah ialah kerja sama yang 

modal akan disertai oleh kedua belah pihak, tetapi syirkah juga bisa di aplikasikan 

dengan cara modal dan perlengkapan akan disediakan oleh si pemodal karena 

pekerja hanya akan melakukan pekerjaanya saja tanpa bersusah payah menbeli 

lagi perlengkapan yang ia butuhkan seperti yang diaplikasikan pada syirkah 

abdan. 

Berikut ini terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis syirkah yang telah 

disebutkan di atas: 

1. Syirkah Al-Amlak 

Pengertian syirkah al-amlak atau disebut juga syirkah milik, kepemilikan 

oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad syirkah.
13

 Dari 

                                                             
11

Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat... , hlm,127. 
12

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000),  hlm. 167. 
13

 Wahbah Zuhaili, op.cit., Juz 4, hlm. 794.   
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definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana 

dua orang atau lebih bersama-sama memiliki barang tanpa melakukan akad 

syirkah. contoh, dua orang yang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini 

rumah itu dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah antara dua 

orang yang diberi hibah tersebut.
14

 

Syirkah milik terbagi kepada dua bagian : 

a. Syirkah ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang 

timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B 

membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau di wasiati sebuah rumah 

oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat 

tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang diberi 

hibah, dan orang yang diberi wasiat bersama-sama memiliki tanah atau 

rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. 

b. Syirkah jabariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul 

bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus 

terpaksa di terima oleh mereka. Contohnya, A dan B  menerima 

warisan sebuah rumah,  jadi rumah tersebut sudah menjadi milik A dan 

B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolaknya. 

2. Syirkah Al-uqud 

Pengertian syirkah al-uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi 

antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya. 

Pengertian tersebut pada dasar sama dengan syirkah yang dikemukakan oleh 

ulama Hanafiah. 

Syirkah uqud terbagi kepada beberapa bagian : 

a. Menurut Hanabilah, syirkah uqud itu ada lima macam : 

1) Syirkah inan 

2) Syirkah mudharabah  

                                                             
14

Putri Andriani.”Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist Di Kecamatan Syiah Kuala 

Menurut Konsep Syirkah Abdan”, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012,  hlm. 40. 
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3) Syirkah wujuh 

4) Syirkah abdan 

5) Syirkah muwafadah 

b. Menurut Hanafiah syirkah uqud itu ada enam macam : 

1) Syirkah amwal 

a. Muwafadah 

b. Inan 

2) Syirkah a’mal 

a. Muwafadah 

b. Inan 

3) Syirkah wujuh  

a. Syirkah abdan 

b. Syirkah muwafadah 

c. Syirkah wujuh 

d. Syirkah inan 

Dari jenis-jenis syirkah yang telah dikemukakan di atas, para ulama sepakat 

bahwa syirkah inan hukumnya dibolehkan. Sedangkan syirkah yang lainnya 

diperselisihkan. Syafi’iyah menganggap semua syirkah tersebut hukumnya batal 

kecuali syirkah inan dan syirkah mudharabah. Hanabilah membolehkan semua 

syirkah, kecuali syirkah wujuh.
15

 

Sedangkan Hanafiah membolehkan semua jenis syirkah tersebut tanpa 

kecuali, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi.  

Dibawah ini dijelaskan jenis-jenis syirkah tersebut menurut Syafi’iyah  

meliputi : 

a. Syirkah inan 

b. Syirkah muwafadah 

c. Syirkah abdan 

d. Syirkah wujuh 

                                                             
15

Putri Andriani.”Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist Di Kecamatan Syiah Kuala 

Menurut Konsep Syirkah Abdan”, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012,  hlm.43. 
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a. Syirkah inan 

Pengertian syirkah inan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sayyiq 

Sabiq adalah suatu persekutuaan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta  

(modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Dari 

definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah inan adalah persekutuan dalam 

modal dan keuntungan, termasuk kerugian. Dengan demikian, dalam syirkah inan 

seorang persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, 

sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan. 

Dalam syirkah inan tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal , dan 

keuntungan serta kerugian dengan demikian dalam syirkah inan antara peserta 

yang saru dengan perseta yang lainnya modal yang di investasikan boleh sama 

dan boleh berbeda. Misalnya A, B dan C masing-masing menanamkan modal 

untuk perusahaan Rp.50.000.000,00. Atau A menanamkan modal Rp. 

50.000.000,00. B Rp. 40.000.000,00. Dan C hanya Rp. 20.000.000,00. 

Dalam hal modal yang di investasikan sama, maka keuntungan yang 

dibagikan boleh sama antara peserta dan tidak boleh pula berbeda. Hal tersebut 

tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu 

terbentuknya akad.  

b. Syirkah muwafadah 

Muwafadah  dalam arti bahasa adalah al-muwafadah, yang artinya 

“persamaan” syirkah yang kedua ini dinamakan syirkah muwafadah karena 

didalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan 

tindakan hukum (tasarruf), dan lain-lainya. Menurut satu pendapat, muwafadah di 

ambil dari kata at-tafwidh (penyerahan), karena masing-masing peserta 

menyerahkan hak untuk melakukan tindakan hukum kepada teman serikat yang 

lainnya.
16

 

                                                             
16

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 344-351.  
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Syirkah muwafadah  adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan 

komposisi para pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal 

modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
17

 

Dengan definisi di atas dapat difahami bahwa syirkah muwafadah adalah 

suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan, dimana setiap pekerja menjadi penanggung jawab atas pekerja lainnya. 

Yakni masing-masing pekerja terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh 

pekerja yang lain dalam semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha yang dilakukan. 

c. Syirkah wujuh  

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang 

ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan 

terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan 

modal.
18

 

Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa syirkah wujuh adalah kerjasama 

antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan 

modal. Mereka berpegang pada penampilan mereka dan kepercayaan para 

pedagang terhadap mereka, dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah 

dengan cara berutang pada perjanjian tanpa pekerjaan dan harta (modal). 

Menurut Hanabilah, dan Hanafiah syirkah wujuh hukumnya boleh, karena 

bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli 

boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya, sedangkan keuntungan 

dibagi  antara para peserta sesuai dengan kecil besarnya bagian masing-masing 

dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikiyah dan  

Syafi’iyah berpendapat bahwa syirkah wujuh  hukumnya batal. Alasan mereka 

adalah bahwa syirkah wujuh selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, 

sedangkan dalam  syirkah wujuh keduanya tidak ada. Yang ada hanya penampilan 

                                                             
17

 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontrkstual, (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), hlm. 194-195. 
18

 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah...,hlm. 179 
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para anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari para 

pedagang.
19

 

d. Syirkah abdan 

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa syirkah abdan adalah kesepakatan 

antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, untuk menerima suatu 

pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan 

kesepakatan.
20

 Wahbah al-Zuhaily juga memberikan definisi syirkah abdan dalam 

kitabnya yaitu bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan di antara banyak 

pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan di dalamnya terdapat usaha keduanya.
21

 

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri dalam kitabnya  “al-Fiqh ‘ala al-Mazahib 

al-Arba’ah”, yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah, dia menyamakan syirkah 

abdan dengan syirkah a’mal adalah kesepakatan dua orang pekerja atau lebih 

seperti dua orang tukang kayu dan dua orang tukang besi atau salah satu dari 

keduanya tukang kayu dan yang lainnya tukang besi. Bahwa keduanya berserikat 

dan sama-sama berusaha.
22

 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah abdan adalah suatu 

bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan 

persyaratan yang disepakati bersama. 

Contohnya, tukang batu dengan temannya berserikat (bekerja sama) dalam 

mengerjakan sebuah pembangunan gedung sekolah. Kerja sama tersebut bisa 

dalam satu jenis pekerjaan yang sama, bisa juga dalam pekerjaan yang berbeda, 

seperti contoh di atas. Syirkah ini bisa disebut syirkah abdan, syirkah a’mal 

syirkah ash-syanai, atau syirkah taqabbul. 

Sedangkan pengertian syirkah abdan menurut para ahli yaitu seperti yang 

telah dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu yang dimaksud dengan syirkah 

abdan adalah perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima 

                                                             
19

 Wahbah az-Zuhaily,  Al-Fiqh As-Islam wa Adillatuhu,juz 4..., hlm. 802. 
20

 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.317 
21 ibid  
22

Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahali, Hasyiatani Qalyubi wal ‘Umayrah, juz 2 (Dar al fikr Li-

aththiba ah waan Nashar wa’al-Tauzi, 1995),hlm. 332. 
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suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat pekerjaan itu dibagi sesuai 

dengan kesepakatan mereka berdua.
23

 

 Syirkah abdan sebagai salah satu bentuk syirkah, secara prinsipil 

memfokuskan pada penggunaan skill dan tenaga para pihak pekerja perkongsian 

tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota perkongsian pada 

tempat mereka bekerja. 

 Adapun contoh syirkah abdan yang dapat diaktualisasikan dalam 

kehidupan sehari hari seperti kerjasama yang dilakukan oleh pembuat reuncong 

dengan pemilik usaha reuncong jadi, setiap pekerja yang bekerja disitu akan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing sesuai dengan 

kesepakatan. 

 Syirkah abdan sebagai salah satu bentuk akad syirkah dalam Fiqh 

Muamalah memiliki dasar letimigasi untuk diimplementasikan oleh masyarakat 

muslim sebagai akad yang memiliki orientasi profit. Meskipun secara spesifik 

dalil sebagai dasar legalisasi harus difahami dari nash-nash yang umum baik dari 

al-quran maupun hadits.  

2.1.2  Dasar Hukum Syirkah Abdan  

 Islam menggalakkan kerja sama dalam berbagai bentuk usaha kebajikan 

dan sebaliknya menolak usaha-usaha yang bisa mendatangkan kemudharatan 

untuk diri sendiri dan orang banyak oleh karenanya operasional syirkah 

(partnership) dalam dunia perdagangan dibolehkan oleh syariat Islam. Hal ini 

didasarkan pada dalil-dalil Al-quran, As-sunnah, dan Ijma’ ulama. 

1. Al-Qur’an 
َن ٱخلَُلطَاِء لَيَبِغي بَعُضُهمنَعَجِتَك ِإََلٰ نَِعاِجِه  ظََلَمَك ِبُسَؤال َلَقد قَالَ  َعَلٰى  َوِإنَّ َكِثريا مِّ

ِت َوقَلِيلبَعٍض ِإَّلَّ ٱلَِّذيَن ءَاَمُنوْا  ِلحَٰ ا ُهم َوَعِمُلوْا ٱلصَّٰ َا فَ تَ نَّٰ ۥَوَظنَّ َداوُ  مَّ  ۥُه َفٱسَتغَفَر رَبَّهُ اُد أَّنَّ

        ۩َوَخرََّّۤ رَاِكعاَّۤ َوأَنَابَ 
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Artinya: ”Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada 

kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu 

itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yng beriman 

dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang 

begitu.”Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia 

memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat.”.(QS. Shad : 24)
24

 

Dari ayat di atas kata khulata bermakna syirkah yang bercampur dua 

benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda 

tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa syirkah yang benar adalah syirkah 

yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih). Dalam 

Tafsir al-Khazim kata khulata mempunyai makna yaitu berserikat. Pada zaman 

Nabi Daud as. Sering sebagian orang berserikat mendzalimi satu sama lain.
25

 

Surat Shad (38) ayat 24, lafal al-khulatha diartikan syuraka yaitu 

bercampur dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asli masing-

masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan syirkah yang benar adalah 

syirkah yang didasari pada keimanan dan amal shalih.
26

 

 Adapun dasar dari As-sunnah : 

Hadits Abu Hurairah : 

مها حدالشريكني، ما مل خين أ لثثا أنا: هلل يقول أن ا: رفعه قال النيب  يرة،عن أيب هر 

(بو داودرواه ا)بينهما جت من خر  ا خانحبه، فإذصا
  
  

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia merefa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: 

sesungguhnya Allah berfirman: saya adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak berkhianati 
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temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan 

keluar dari antara keduanya.(HR. Abu Dawud)
28

 

Hadits tersebut menerangkan bahwa Allah SWT mengharuskan setiap 

orang yang melakukan perkongsian dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk 

kemaslahatan harus mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam segala 

aspek operasioanal perkongsian sehingga tidak timbul kecurigaan terhadap 

kesetiandan kajujuran anggota kongsi. Dengan demikian perkongsian yang 

dijalankan selalu mengedepankan kebersamaan para anggota kongsi.
29

 

Dalam hadits ini Rasulullah memberi contoh kesetiakawanan dalam 

perkongsian dan tetap menganggap teman meskipun tidak lagi melakukan 

perkongsian dengan orang tersebut. Hal tersebut beliau tunjukkan dengan 

menyatakan Saib al-Makhzumi sebagai anggota kongsinya. Dasar hukum 

berikutnya merupakan atsar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yang 

berbunyi: 

ب يوم رو سعد فييما نصياعمو  كت أنااشت  :ل هلل عنه قاا هلل بن مسعود رضيا عن عبد

30(ئيرواه النسا)نا وعمار بشيء خى أمل أسري بن و بدر، فجاء سعد بأ
 

Artinya: Dari Abdullah ibnu Mas’ud ia berkata :”saya bersekutu dengan Ammar 

dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada perang Badar. 

Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, 

sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa. 

(HR. An-Nasa’i) 

Hal tersebut menjadi suatu contoh  bahwa tindakan Abdullah bin Mas’ud 

sebagai contoh perkongsian meskipun saat posisi dalam perang para pihak tetap 
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memiliki komitmen untuk bersama-sama membagi hasil secara transparan 

terhadap ghanimah yang diperolehnya.
31

 

Dari beberapa hadits yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar legalitas 

tentang kebolehan menggunakan akad syirkah dalam bisnis yang berorientasi 

pada profit. Bahkan beberapa hadits berisi petunjuk tentang hal-hal yang harus 

dilakukan oleh para pihak agar usaha yang ditempuh memperoleh berkah 

diantaranya dengan transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan syirkah. 

Secara prinsipil dasar hukum syirkah baik ayat maupun hadits menegaskan 

tentang kerjasama yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk usaha sesuai 

dengan kebutuhan para pihak. Membangun usaha dalam bentuk perkongsian 

membutuhkan komitmen dalam membangun kebersamaan sehingga usaha dapat 

berjalan dengan baik dan berkembang, agar tujuan usaha yang telah dibuat 

bersama tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

2.2  Rukun dan Syarat Syirkah Abdan 

 Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika akad syirkah 

dilakukan dan disepakati oleh para pihak. Para ulama berbeda pendapat tentang 

substansi rukun syirkah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perspektif 

tentang rukun akad ini sendiri. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad syirkah itu 

hanya ada sighat akad yang merupakan bentuk ijab dan  qabul yang dilakukan 

oleh anggota perkongsian baik dua orang maupun lebih, karena sighat tersebut 

merupakan bentuk kerelaan para pihak yang menginginkan akad syirkah yang 

terjadi.
32

 Dengan demikian akad syirkah dilakukan para pihak merupakan 

substansi dari keinginan dan kerelaan para pihak untuk mengikatkan diri pada 

perkongsian yang dibuat tersebut. 

 Di kalangan jumhur ulama, menetapkan bahwa rukun syirkah yang harus 

diwujudkan para pihak berbeda dengan yang diformat oleh mazhab Hanafi karena 

di kalangan Ulama mazhab ini rukun syirkah terdiri dari tiga unsur yaitu : 

1. Sighat akad  yang terdiri dari ijab dan qabul. Sighat yaitu ungkapan yang 

keluar dari masing-masing pihak yang berinteraksi yang menunjukkan 
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kehendak untuk melaksanakannya. Sighat  terdiri dari ijab qabul yang sah 

dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan.
33

 

2. Al-Aqdain adalah para pihak yang melakukan transaksi ini. Disyaratkan bagi 

para pihak adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai, 

dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Para pihak yang melakukan 

transaksi disebut syarik  atau subjek dari perkongsian yang dilakukan dan yang 

terakhir dari rukun akad syirkah yaitu objek yang ditransaksikan yang disebut 

juga ma’qud ‘alaih.
34

 

3. Objek syirkah yaitu modal pokok syirkah harus ada tidak boleh berupa harta 

yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan 

sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. 

Kemudian benda yang dikelola dalam syirkah harus ada halal dan 

diperbolehkan dalam agama.
35

 

 Menurut beberapa ulama sepakat bahwa semua syirkah hukumnya batal 

kecuali syirkah inan dan syirkah mudharabah. Malikiyah membolehkan semua 

syirkah kecuali syirkah wujuh, sedangkan menurut Hanafiah membolehkan jenis-

jenis syirkah tersebut tanpa terkecuali.
36

 

 Dalam pendapat lain terdapat beberapa syarat agar bisa mempraktikkan 

suatu pekerjaan yang berlandasan dengan syirkah abdan yaitu sebagai berikut: 

a. Pekerjaan atau profesi antara para peserta harus sama, apabila profesinya 

berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling 

mengikat, misalnya tukang kayu dan tukang batu mengerjakan sebuah runah. 

Dalam contoh ini hukum syirkah nya dibolehkan karena pekerjaan yang satu 

bergantung kepada pekerjaan lainnya. 

b. Tempat pekerjaannya juga harus satu lokasi. Apabila keduanya berbeda makan 

syirkah nya tidak sah. 
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c. Pembagian upah harus sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap 

anggota serikat.
37

 

Ketentuan akad pada syirkah ini sesuai dengan perincian pada rukun 

sehingga masing-masing rukun memiliki syarat sebagai bentuk penegasan tentang 

sahnya suatu syarat pada rukun. Syarat yang ditetapkan pada keuntungan 

perkongsian yaitu ditetapkan secara jelas dan tegas rasionya hal ini disebabkan 

tujuan utama pada perkongsian yaitu untuk memperoleh keuntungan dan 

membaginya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya dalam mazhab Hanafi 

ditetapkan bahwa bentuk pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas. 

Dengan demikian dalam mazhab Hanafi ini dikenal azaz proposional sehingga 

pembagian keuntungan yang dilakukan sesuai jumlah modal yang diberikan pada 

perkongsian. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan Syafi’i mengharuskan 

proposionalitas pada modal sehingga jumlah modal yang diserahkan pada 

perkongsian untuk dikelola harus setara jumlahnya diantara para pihak karena 

jumlah modal ini mempengaruhi tingkat keuntugan yang akan diperoleh.
38

 

Sedangkan persyaratan para pihak selain syarat yang ditetapkan untuk ‘aqid 

dalam konsep akad, pada syirkah ini juga ditetapkan bahwa para pihak dapat 

mengelola bersama-sama namun juga dapat dikelola oleh satu pihak saja. 

a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) 

atau jika akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap 

bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, suatu 

akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara 

langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan 

sifat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagi orang-orang yang 

diampunya, maka akad itu hukumnya sah. 

b. Objek akad itu di akui oleh syara’ untuk objek akad ini disyaratkan pula bentuk 

harta dimiliki oleh seseorang bernilai harta, menurut syara’ oleh sebab itu, jika 

objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam mangakadnya 

tidak sah seperti khamar ( minumah keras). Disamping itu jumhur ulama Fiqh 
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selain ulama Hanafiah, menyatakan bahwa barang najis seperti anjing, bulu 

dari babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan objek akad, karena najis tidak 

memiliki nilai materi menurut syariat. 

c. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan 

akad itu. Artinya disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus 

dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khusus dari 

akad. Misalnya dalam jual beli kedua syarat umum dan syarat khusus keduanya  

harus sama-sama memenuhi syarat-syarat yang berlalu dalam akad tersebut. 

d. Ijab dan  qabul dilakukan dalam suatu majelis yaitu suatu keadaan yang 

menggambarkan proses suau transaksi. Oleh sebab itu menurut Mustafa 

Ahmad az-Zarqa majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan 

bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad sekalipun 

tidak pada satu tempat. Menurut jumhur ulama Fiqh selain ulama Syafi’iyah 

tidak  disyaratkan qabul harus segera di ucapkan setelah ijab, karena qabil ( 

pihak yang menerima) memerlukan waktu untuk berfikir dan meneliti segera 

persoalan yang berkaitan dengan objek akad tersebut. 

e. Tujuan akad itu jelas dan diakui syariat, tujuan akad ini terkait erat dengan 

berbagai bentuk akad yang dilakukan. 

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas tentang syarat-syarat syirkah maka para 

pihak harus mampu memehami dan mengimplementasikan tentang ketentuan 

syarat akad tersebut sehingga akad syirkah dapat menjadi sebuah perbuatan 

hukum yang mampu menghasikan profitabilitas termasuk para pekerja di tempat 

pembuatan reuncong sebagi objek kajian skripsi ini. 

2.3  Pendapat Fuqaha Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Syirkah Abdan 

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa syirkah abdan adalah kesepakatan 

antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan 

upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Wahbah al-

Zuhaily juga memberi kan definisi syirkah abdan dalam kitabnya yaitu bahwa 
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berserikat untuk menerima suatu pekerjaan di antara banyak pekerjaan dalam 

suatu perjanjian, dan didalamnya terdapat usaha keduanya
39

 

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri dalam kitabnya “al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-

Arba’ah”, yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah, dia menyamakan syirkah 

abdan dengan syirkah a’mal adalah kesepakatan dua orang pekerja atau lebih 

seperti dua orang tukang kayu dan dua orang tukang besi atau salah satu dari 

keduanya tukang kayu dan yang lainnya tukang besi. Bahwa keduanya berserikat 

dan sama-sama berusaha.
40

 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah abdan adalah suatu 

bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan 

persyaratan yang disepakati bersama. 

Contohnya, tukang batu dengan temannya berserikat (bekerja sama) dalam 

mengerjakan sebuah pembangunan gedung sekolah. Kerja sama tersebut bisa 

dalam satu jenis pekerjaan yang sama, bisa juga dalam pekerjaan yang berbeda, 

seperti contoh di atas. Syirkah ini bisa di sebut syirkah abdan, syirkah a’mal 

syirkah ash-syanai, atau syirkah taqabbul. 

Sedangkan pengertian syirkah abdan menurut para ahli yaitu seperti yang 

telah dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu yang dimaksud dengan syirkah 

abdan adalah perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima 

suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat pekerjaan itu dibagi sesuai 

dengan kesepakatan mereka berdua.
41

 Menurut Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah, 

syirkah abdan hukumnya boleh karena tujuan utamanya adalah memperoleh 

keuntungan.  

Adapun persyaratan samanya dua modal dan harus tunai dan diisyaratkan 

pula adanya akad, ini tidak ada alasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, 

harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada 

larangan, bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan 
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bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan pemodalan, yang 

dikenal dengan syirkah inan. 

Adapun dalam praktek syirkah abdan dalam Fiqh Muamalah yaitu 

pembagian keuntungan syirkah ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan 

proporsi masing-masing pihak, yakni antara pihak pemodal dan penerima 

modal.
42

 

 

 

 

Gambar 1 : Proses Aplikasi Pembiayaan Syirkah 

 

 

  

 

 

 

Berdasarkan Gambar 1 dijelaskan bahwa dalam proses aplikasi pembiayaan 

syirkah, pihak pertama dan pihak kedua saling bekerjasama dalam membangun 

suatu usaha/proyek untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang telah 

diperoleh selanjutnya akan dibagi sesuai sistem bagi hasil yang telah disepakati di 

awal perjanjian. 

 Pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja 

sama harus dilakukan berdasarkan perbandingan keuntungan harus ditentukan 
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dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti salah satu pihak tidak dibolehkan, 

sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah 

tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari 

keuntungan tersebut.
43

 

 Menurut pengikut Syafi’iyah, pembagian keuntungan tidak perlu 

ditentukan dalam kontrak, karena kedua belah pihak tidak boleh melakukan 

penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio 

keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal 

yang diberikan. Kemudian Kashani menyatakan bahwa, keuntungan dibagi dalam 

porsi sama diantara kedua belah pihak, karena hukum membolehkan pembagian 

keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama. Dengan demikian, pembagian 

keuntungan boleh tidak sama antar kedua belah pihak yang bekerja sama dalam 

usaha karena mungkin berbeda dalam jumlah penyertaan modal.
44

 

 Adapun keuntungan dalam syirkah abdan adalah berdasarkan kesepakatan 

semua pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang 

dilebihkan. Kerena usahalah yang berhak mendapatkan keuntungan. Sementara 

perbedaan usaha dalam syirkah dibolehkan, maka juga dibolehkan adanya 

perbedaan jumlah keuntungan. 

Berdasarkan hal ini, kalau mereka mempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) 

dan keuntungan (1-2), boleh-boleh saja, karena modal itu adalah usaha dan 

keuntungan adalah modal. Usaha biasa dihargai dengan peniliain kualitas, 

sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak 

diharamkan. 
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2.4 Pendapat  Fuqaha Tentang Pertanggungan Risiko dan Konsekuensi 

Dalam Akad Syirkah Abdan  

Secara umum dinyatakan bahwa masing-masing anggota serikat akan 

bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan dan di akhirat kelak akan dimintai 

pertanggung jawaban oleh Allah SWT. 

1. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah sepakat bahwa setiap 

individu harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Setiap perbuatan yang 

melampaui serta adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian 

pihak serikat, maka pekerja wajib membayar kerugian atas perkara tersebut.
45

 

Ketentuan diatas merupakan dasar tuntutan untuk berlaku amanah dan 

adil dalam segala aspek perjanjian kemitraan dengan rakan kongsi yang 

wajib dilaksanakan. Jika terjadinya kerusakan barang/peralatan semasa kerja 

tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak ada hak dari anggota yang lain 

menuntut ganti rugi atas kerusakan tersebut. 

2. Tanggung jawab kolektif  

Para fuqaha sepakat bahwa setiap kerusakan/kehilangan benda-benda 

akibat kelengahan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota-anggota 

syirkah secara bersama-sama akan dituntut ganti rugi menurut prosedur yang 

semestinya. Jika perkara tersebut terjadi tanpa sengaja, maka tidak akan 

dikenakan tuntutan ganti rugi keatas masing-masing pekerja.
46

Ketentuan 

umum mengenai modal pada syirkah amwal sebagai berikut: 

a. Modal harus terdiri dari uang emas dan perak  

b. Uang selain emas dan perak, seperti uang tembaga, yang memiliki nilai 

standar dianggap juga sebagai alat tukar 

c. Emas dan perak yang bukan berbentuk uang dan dapat digunakan oleh 

masyarakat secara adat dianggap sama seperti uang emas dan perak. 

                                                             
45

Baihaqi A. Shamad, Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingam Mazhab, ( Banda 

Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, 2007), hlm. 106 
46

Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Jilid 5, ( Jakarta : Darul Fikr, 2007), 

hlm.456 
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d. Modal tidak boleh merupakan hutang, contoh A mempunyai hutang pada 

B jika B berkongsi dengan A, maka B tidak boleh menjadikan hutang pada 

A sebagai modalnya. Begitu juga sekiranya sebahagiannya modal berupa 

uang tunai sedangkan sebahagian lainnya berupa hutang, perkongsian yang 

seperti ini tidak sah. 

e. Harta selain uang, emas, dan perak, seperti harta misli yaitu benda tetap itu 

tidak bisa dijadikan modal syirkah, kecuali benda tersebut dijual terlebih 

dahulu kepada rekan kongsinya. 

f. Seseorang dapat berkongsi atas barang yang sejenis seperti gandum 

dengan gandum, maka keduanya-duanya dapat menjadikan gandum 

sebagai modal. 

g. Perkongsian atas benda yang berlainan jenis seperti A mempunyai satu 

pintu kedai dan B mempunyai sejumlah barang yang siap diperdagangkan 

kedua-duanya setuju untuk menjual barang B di kedai A dan berkongsi 

keuntungan daripada nya. Kondisi demikian syarikat tidak sah, keuntungan 

dari pada penjualan merupakan hak B dan A hanya mendapat 

bayaran/keuntungan sewa kedai menurut Ma’ruf. 

h. Modal merupakan harta bersama diantara rakan kongsi baik mereka 

memegang saham yang sama banyak atau tidak. 

Di samping syarat-syarat diatas, Hanafiyah menambahkan bahwa 

pengelolaan modal syirkah adalah tanggung jawab bersama dan tidak boleh 

dikembangkan dalam bentuk usaha pribadi. 

Menurut Syafi’iyah modal para peserta kongsi tidak perlu sama jumlahnya, 

demikian pula mengenai pekerjaan yang mereka lakukan menurut pendapat yang 

muktamat (terpilih). Pernyataan ini lebih rasioanal dan lebih praktis, karena setiap 

anggota syirkah diberikan kebebasan mengembangkan usaha yang mubah  (boleh 

menurut syari’at) atas prinsip keadilan, sedangkan keuntungan dan kerugian 

ditetapkan berdasarkan banyak sedikitnya modal. 

Memperhatikan syarat-syarat modal seperti tersebut diatas, Hanabilah tidak 

mensyaratkan modal syirkah harus dicampur terlebih dahulu, alasannya bahwa 

yang dikehendaki dari perkongsian harta adalah “keuntungan” sebagai harta 
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bersama. Modal syirkah menurut mereka adalah harta bawaan oleh masing-

masing piihak yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh pemiliknya dan tidak 

ada tuntutan atas modal tersebut jika usaha perkongsian berjalan menurut akad 

yang dibuat bersama. Mereka juga tidak mensyaratkan modal syirkah mesti sama 

jumlahnya dan boleh berlainan jenis. 

 Hanafi juga tidak mensyaratkan modal syirkah mesti sama jumlahnya dan 

boleh berlainan jenis. Sementara Imam Malik mengatakan bahwa percampuran 

modal tidak mesti mengharuskan pembagian keuntungan itu sama banyak dan 

bahkan beliau mensyaratkan bahwa keuntungan ditetapkan berdasarkan 

usaha/amal, kecuali kalau modal tersebut sama jenis dan jumlahnya. Ulama Iraq 

mengatakan bahwa keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat 

perkongsian harus dibagi sama. Pendapat ini dibantah oleh Malik karena menurut 

beliau setiap manfaat ditetapkan berdasarkan perjanjian, sedangkan Ahlal Iraq 

mengqiyaskan kepada qiradh.
47

 

Pekerjaan membutuhkan suatu alat, dan salah satu sekutu menggunakannya, 

maka hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya transaksi syirkah. Dengan syarat 

menyewakan alat kepada orang lain bukan termasuk pekerjaannya. Adapun jika 

pekerjaannya adalah menyewakan alat itu, maka upahnya adalah miliknya sendiri. 

Oleh karena itu, tidak sah hukumnya akad syirkah yang dilakukan dua orang, 

dimana yang satu memiliki baghal (peranakan kuda dan keledai) dan yang 

lainnnya memiliki unta, sementara tujuan syirkah adalah untuk menyewakan 

bintang tersebut.
48

 

 

                                                             
47

Ibid, hlm, 110 
48

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa adillatuhu, Jilid 5,...hlm.457 
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BAB TIGA 

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Mengenai Kontribusi yang Dilakukan oleh Mitra 

Kerja pada Pembuatan Reuncong Di Gampong Baet Mesjid dan 

Gampong Baet Lampeuot Begitu Juga Kontrak Kerja Para Mitra 

 

 Secara umum masyarakat dapat mengartikan bahwa kontribusi sebagai 

peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak 

pengertian kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut 

sudut pandangnya  masing-masing. Kontribusi tidak hanya bisa diartikan sebagai 

keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata 

atau aksi nyata bahwa orang bisa memberikan bantuan yang kiranya dapat 

membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan,  dan lain 

sebagainya .
1
 

Bentuk kontribusi yang diberikan harus sesuai dengan kapasitas atau 

kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa 

menyumbangkan pikirannya, tenaganya,  dan materinya demi menyukseskan 

kegiatan yang direncanakan  demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah 

pengertian kontribusi secara umum. 

Dari pengertian kontribusi diatas, penulis dapat meyimpulkan bahwa  

kontribusi merupakan keikutsertaan,keterlibatan, melibatkan diri, dalam  

pengertian sebagai tindakan  yaitu berupa prilaku yang dilakukan oleh individu 

yang kemudian memberikan dampak baik maupun negatif terhadap pihak lain. 

Dengan kontribusi  berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efesiensi 

dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi 

perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis agar lebih tepat dan 

sesuai dengan kompetensi. Kontribusi diberikan dalam berbagai bidang yaitu 

pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. 

                                                             
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm, 269 
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 Bisnis usaha pembuatan reuncong merupakan salah satu usaha yang harus 

dipertahankan, melihat sekarang sudah sangat langka masyarakat yang mau 

bekerja atau berprofesi sebagai pengusaha pembuatanreuncong. Dikarenakan  

reuncong merupakan salah satu barang antik atau suatu alat tradisional yang 

melambangkan kita sebagai masyarakat Aceh, maka dari itu seharusnya kita sadar 

sebagai masyarakat Aceh bahwa reuncong tidak boleh punah dari daerah Aceh. 

 Bisnis pembuatan reuncong yang dikenal dikalangan masyarakat 

Acehatau dikalangan  masyarakat diluar wilayah Aceh  keberadaannya sekarang 

hanya pada satu wilayah di daerah Aceh yaitu padaGampong Baet Mesjid dan 

Baet Lampeuot,Kecamatan Sukamakmur. Sebenarnya pengusaha reuncong 

diwilayah Aceh harus bisa mempertahankan senjata tradisional Aceh yang 

semakin hari semakin berkurangannya minat masyarakakat Aceh untuk 

membudayakannya meskipun keseimbangan harga pada usaha pembuatan 

Rencong ini tidak selalu meningkat Harga merupakan petunjuk bagi produsen 

untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Demikian juga 

konsumen, harga merupakan petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan 

pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat 

pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang 

maksimum.
2
 

Menurut William J. Atanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan 

ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang  menyertainya.
3
Menurut Kotler, 

harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk 

tertentu.
4
Menurut Philip Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran edisi tiga 

belas bahwa sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli 

dan penjual karena sampai saat ini tawar-menawar masih sering dilakukan. 

Dalam Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara 

lain siral-mitsl dan thaman almitslqimahal-adl. Istilah Qimahal-adl (harga yang 

                                                             
2
Soeharno,TeoriMikro Ekonomi,(Yogyakarta:Andi,2009),hlm. 124 

3
 Marius P Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2002), 

4
 Philip Kotler, Marketing, (Jakarta : Erlangga, 1999), Cet. Ke-8, Jilid 1, hlm. 257 
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adil) pernah digunakan oleh Rasullulah dan juga banyak digunakan oleh para 

hakim yang  telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam 

objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang 

untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan 

sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah 

harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat 

diserahkan.
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Harga merupakan nilai jual yang sangat diperhatikan oleh penjual dan 

pembeli karena merupakan  hal yang paling utama diperhatikan dalam transaksi 

jual beli. Berbicara mengenai harga, harga penjualan reuncong tidak pernah 

mengalami kenaikan atau penurunan dari dulu sampai sekarang tidak pernah 

berubah-ubah.
5
 

Tetapi harga sebilah reuncong bervariasi, tergantung dari kualitas besi, 

gagang, dan ukurannya. Reuncong yang berukuran sedang (panjangnya 10-12 cm) 

dan terbuat dari kuningan, biasanya dihargai sebesar Rp 80.000 sedangkan 

reuncong yang berukuran lebih besar ( panjangnya lebih dari 12 cm) biasanya 

dihargai Rp 150.000 sampai dengan 180.000. harga reuncong sebilah bisa 

mencapai ratusan ribu rupiah bilamana besi putih dengan bahan utamanya. Tetapi 

para pembuat reuncong yang ada di baet mereka lebih dominan membuat 

reuncong yang berukuran kecil yaitu yang seharga 30 sampai dengan harga 50 

ribu rupiah, tetapi sesekali mereka juga membuat reuncong yang berukuran besar 

jika terdapat pesanan dari konsumen. Dapat disimpulkan bahwa pada penjualan 

reuncong tidak pernah mengalami kenaikan atau penurunan harga dari dulu yang 

bahan bakunya murah sehingga sekarang masih dengan harga yang sama 

walaupun bahan bakunya mahal. Tersebut menjadi salah satu penghambat bagi 

para pengusaha untuk melanjutkan atau memproduksi usahanya.
6
 

Diwilayah Kecamatan Sukamakmur terdiri dari 35 gampong yaitu : 

                                                             
5
Hasil Wawancara dengan Bapak Fajri Selaku Salah Satu Pekerja pada Tanggal 28 Maret 

2019.  
6
Hasil Wawancara dengan Bapak Zahrul Selaku Salah Satu Pemilik Usaha pada Tanggal 

28 Juni 2019. 

Reuhattuha Bukloh 

Weusiteh Niron 

DilibLamtengoh AneukGalongBaro 

BaetLampeuot AneukGalongTiti 

DilibBukti Blang Cut 

Seumereung KliengManyang 
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Itulah nama-nama Gampong yang ada pada Kecamatan Sukamakmur, 

akan tetapi peneliti hanya terfokus pada beberapa Gampongsaja yaitu Gampong 

Baet Mesjid dan Gampong Baet Lampeuoet yang didalamnya terdapat usaha-

usaha pembuatan reuncong.
7
 

 Kecamatan Sukamakmur merupakan posisi yang  susah di temukan oleh 

orang-orang luar wilayah Aceh karena lokasinya yang jauh dari Kota,  akan tetapi 

itu tidak menjadi halangan untuk para pendatang agar bisa mengetahui bahwa di 

Kecamatan Sukamakmur ada beberapa pengusaha yang berprofesi membuat 

reuncong dikarenakan memang sudah terkenal oleh khalayak ramai  yang bahkan 

sekarang sudah dikenal juga oleh orang-orang yang berada di luar wilayah Aceh 

maupun luar ndonesia. 

 Gampong yang masih tekun membuka usaha pembuatan reuncong 

terdapat tiga Gampong yaitu GampongBaet Mesjid, Gampong Baet Lampeuot, 

dan Gampong Baet Meusagoe, peneliti hanya meneliti 2 gampong saja, yaitu 

Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet Lampeuot. Jadi setiap kelompok 

terdapat 5 sampai dengan 7 orang maksudnya disini ialah setiap teumpeun yang 

                                                             
7
Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfitra Selaku Salah Satu Pekerja pada Tanggal 20 

Februari 2019.  

Sibrehkeumude AneukBatee 

BaetMeusagoe Meunasahtuha 

BaetMesjid Lampisang 

LambaroSibreh MeunasahBakhtu 

LamgeuBaro LambarihBakme 

LamgeuTuha LuthuDayahKrueng 

LampanahIneu LuthuLamweu 

TampokJeurat Raya Panterawa 

TampokBlang Lambirah 

LamtehDayah KayeeAdang 

Lam Lheu Lamtanjong 

LambarihJurong Raya  
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ada di gamponganggota kerjanya berbeda-beda ada yang satu kelompok lima 

orang ada juga kelompok lainnya lagi berjumlah 7 orang.
8
 

3.1 Kontribusi Para Mitra Dalam Pembuatan Reuncong 

 Mengenai jumlah keseluruhan tempat pembuatan reuncong yang ada di 

Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuotberjumlah 27 teumpeun, dimana 

masing-masing gampong memiliki jumlah yang berbeda, Gampong Baet mesjid 

berjumlah  6 teumpeun Gampong Baet lampeuot berjumlah 9 teumpeun dan di 

Gampong Baet Meusagoe berjumlah 12 teumpeun. 
9
 

 Mengenai kontribusi kerja pada usaha pembuatan reuncongini, masing-

masing pekerja sudah memiliki keahliannya. Sehingga semua mitra kerja harus 

saling bantu-membantu dan saling terbuka, para mitra harus disiplin dalam  

menjaga waktu, tidak boleh ada yang datang terlambat, tetapi mengenai informasi 

yang peneliti dapat setelah melakukan wawancara, disini terdapat ketidakserasian 

antara para pekerja itu sendiri dimana ada beberapa pekerja yang datang ketempat 

pembuatan reuncong sering terlambat .  

 Sesuai informasi yang peneliti dapat mengenai hal itu, keterlambatan satu 

orang saja dalam pembuatan reuncong bisa memperlambat semuanya,karena  di 

setiap pekerja berbeda-beda skill nya,jadi ketika satu orang saja terlambat itu akan 

sangat berpengaruh dalam proses pembuatannya, yang seharusnya satu hari bisa 

menghasilkan 6 sampai 8 reuncong bisa tidak mencapai target. Kecuali apabila 

pekerjaan temannya itu bisa diambil alih oleh pekerja lain maka itu tidak akan 

menjadi masalah. 

Maka dari itu kontribusi para pekerja pada pembuatan reuncong di 

Gampong Baet dan Gampong Mesjid terdapat perbedaan kontribusi, dimana para 

pekerja akan berkontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing.  

 

 

                                                             
8
Hasil Wawancara dengan Bapak Fajri Selaku Salah Satu Pekerja pada Tanggal 20 

Februari 2019 
9
Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Selaku Salah Satu Pekerja pada Tanggal 25 

Februari 2019  
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Jika kita lihat dari segi tingkat kesulitan sampai dengan tingkat paling 

mudah dalam proses pembuatan reuncong maka dapat diurutkan sebagai berikut:  

a. membentuk besi menjadi  lengkungan reuncong. 

 pada proses inilah yang menjadi proses tersulit, karena 

pekerja akan memanaskan besi diatas bara api yang menyalah 

merah kemudian bara api tersebut ditaruh diatas tatakan yang 

lantas dihantam berulangkali denganmenggunakan palu berukuran 

besar, sehingga menjadilengkungan reuncong dan resiko yang 

kana ditanggung oleh pekerja pada bagian ini adalah resiko yang 

paling tinggi. 

b. Membuat gagang reuncong. 

 Pada pembuatan gagang ini proses yang dilalui oleh pekerja 

sebagai berikut, pertama-tama pakerja memotong tanduk kerbau 

yang akan dipotong kepada berberapa bagian,  jikalau tanduk nya 

besar maka itu bisa dijadikan 3 sampai 6 gagang jika yang dibuat 

reuncong yang berukuran kecil, kemudian proses selanjutkan 

pekerja mengiris-iris pelan tanduk tersebut sehingga membentuk 

sebuat gagang benda yang di pakai untuk mengiris tanduk tersebut 

menggunakan gergaji karena akan sedikit kesulitan jika 

menggunakan pisau. Dan menghaluskan gagang reuncong dengan 

menggunakan alat khusus. 

c. Membuat ukiran pada reuncong. 

 Pembuatan ukiran pada reuncong itu terletak pada 

gagangnya, dan pata besinya juga, yang mana pengukiran tersebut 

bertuliskan kata “basmallah”, ataupun ukurin-ukiran yang 

dikreatifkan olek pekerja,kemudian ukiran itu dibuatmenggunakan 

kikir bisanya butuh waktu beberapa jam saja. 

d. Menajamkan mata reuncong. 

 Pada proses penajaman dilakukan oleh para pekerja 

reuncong ini yang terbuat dari kuningan atau besi putih setelah 

memndapatkan bentuk dari proses pembakaran besi diatas api 
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untuk pembuatan lengkungan pada reuncongkemudian setelah 

mata reuncong terbentuk baru setelahitu menajamkan bagian sisi 

bawah reuncong itu sendiri.  

e. Merakit Reuncong. 

 Pada proses perakitan ini pekerja yang bertugas akan 

menyatukan semua bahan-bahan yang telah diselesaikan oleh 

pekerja lainnya dengan rapi dan indah.  

 Begitulah gambaran beberapa pekejaan yang setiap harinya dilakukan oleh 

para pekerja di teumpeun . 

 Maka dari itu, mengapa kontribusi kerja menjadi satu hal yang penting dan 

harus selalu diutamakan dalam suatu pekerjaan,karna ketika kita bekerja dengan 

mitra yang selalu disiplin kerjaan kita menjadi lebih terbantu dan mudah.Tetapi, 

mengenai mitra kerja yang ada di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuotini, 

tidak selalu ada mitra kerja yang tidak disiplin.  Banyak dari mitra disana yang 

disiplin hanya  saja terkadang  ada yang datang terlambat  pada waktu-waktu 

tertentu saja, dengan alasan yang berbeda beda.  

 Mitra kerja yang berkontribusi di Gampong BaetMesjid dan Baet 

Lampeuot merupakan orang-orang yang sudah sangat ahli dalam bidang 

pembuatan reuncong, kebanyakan dari mereka sudah terjun kedalam usaha 

pembuatan reuncong kurang lebih ada yang sudah 35 tahun, ada yang sudah 40 

tahun dan ada  yang masih beberapa tahun, yang sudah puluhan tahun itu mereka 

sudah terjun kedalam dunia pembuatan reuncong sedari masa remaja karena dulu 

pada masa IskandarMuda sangat popolar maka dari itu banyak dari kalangan 

remaja yang ikut serta dalam mempelajari bagaimana skill-skilldalam pembuatan 

reuncong.
10

 

3.1. Kontrak Kerja 

 Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

                                                             
10

Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfitra Selaku Salah Satu Pekerja pada Tanggal 20 

Februari 2019 
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pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak.
11

 

Menurut pasal 54 UU No 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja yang dibuat 

secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat : 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 

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

c. Jabatan atau jenis pekerjaan. 

d. Tempat pekerjaan. 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 

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

pekerja/buruh. 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditanda tangan para pihak 

dalam perjanjian kerja.
12

 

Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau 

tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa 

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat” yaitu :  

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga 

menegaskan bahwa  perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
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Kontrak kerja menurut bentuknya ada dua yaitu berbentuk lisan dan 

tulisan. 

Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis, meskipun kontrak kerja dibuat secara 

tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan 

pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. Tentu saja kontrak kerja 

jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja 

yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan 

secara tertulis sehingga merugikan pekerja. 

Berbentuk Tulisan, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat 

dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial 

yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi 

buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha 

yang merugikan buruh. Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan 

hukum yang sama, masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat dan 

menyimpan kontrak Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat 3 UU 13/2003).
13

 

 Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan bahwa mengenai kontrak 

kerja para pembuat reuncong dengan pemilik usaha  dalam mitra usaha ini mereka 

tidak memiliki kotrak yang resmi, yaitu mereka membuat kontrak kerja dalam 

bentuk lisan.
14

mereka hanya membuat kesepakatan bersama mengenai waktu 

kerja, target reuncong  yang harus diselesaikan setiap harinya dan  mengenai upah 

yang akan didapatkan, tetapi mengenai upah,  dalam pekerjaan ini  semuanya 

dikelola oleh pemilik usaha reuncong tersebut tanpa adanya kesepakatan yang 

dilakukan oleh kedua pihak baik  pemilik usaha reuncong maupun  mitra usaha.  

 Informasi yang penulis dapatkan isi kontrak nya seperti ini “ pemilik usaha 

akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak 70% sedangkan 

pekerja akan mendapatkan upah 30% dari keuntungan penjualan. Mengenai waktu 

kerjanya mereka bersepakat untuk bekerja pada pukul 09:00 sampai dengan jam 

11:00 siang,  kemudian dilanjutkan lagi pada jam  14:00 sampai dengan jam 

16:30”. Pembuatan reuncong ini merupakan pekerjaan paruh waktu yang 
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pekerjaanya tidak begitu mengikat para mitranya karena kerjanya  dari pagi 

sampai sore hari dan setelah waktu berakhir para pekerja bisa melanjutkan 

kegiatan pribadi lainnya, akan tetapi ketika satu mitra bisa bekerja cepat dan ia 

bisa menyelasaikan kewajibannya dengan cepat maka ia tidak harus terus-menerus 

berada di situ, ia bisa melakukan hal pribadi lainnya yang ingin ia lakukan, karena 

setiap harinya seseorang harus bisa membuat dua barang sesuai keahliannya. 

3.2 Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Dalam Usaha Pembuatan Reuncong 

 Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem atau suatu kelompok, 

objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung dengan sedemikian rupa, 

sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak 

secara independen serta harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang 

terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama 

lain. Sistem merupakan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu kesatuan.
15

Sedangkan bagi hasil menurut terminologi 

asing (Inggris) dikenal dengan sebutan revenue sharing. Revenue sharing dalam 

kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.
16

 Bagi hasil terdiri dari dua 

kata “bagi” dan “hasil”.  

Secara etimologi “bagi” berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang 

bulat, dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi 

akibat usaha, pendapatan.
17

 Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana 

melakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Dalam 

usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan 

didapat kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam 

pembahasan ini adalah sistem bagi hasil pada usaha reuncong menurut persfektif 

syirkah abdan. 
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 Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda 

kemudian dipadukan agar bisa menghasilkan suatu benda atau jasa yang 

menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. keuntungan 

merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang yang melakukan suatu 

pekerjaan yangkita inginkan  setelah  mencari ridha Allah SWT. 

 Pada usaha pembuatan reuncong atau pada pekerjaan-pekerjaan lainnya, 

bagi hasil selalu menjadi hal yang sensitif, karena apabila terjadi sedikit kesalahan 

saja itu bisa membuat keadaan menjadi memburuk mengapa hal itu terjadi, karena 

uang selalu menjadi hal yang paling diperhatikan dan selalu menjadi hal yang 

utama saat kita bekerja dengan orang lain atau kita sendiri yang menjadi pemilik 

usaha.  

 Jadi, pada usaha pembuatan reuncong ini mengenai hal bagi hasil terdapat 

ketidakserasian, diamana para pekerja yang bekerja sesuai kemampuan masing-

masing dan terdapat kesulitan yang berbeda-beda mereka diberikan upah yang 

sama jumlahnya. Yaitu 30% di bagi ke semua pekerja dan itu harus disamaratakan 

semuanya tidak memandang perbedaan kesulitan kerja. Dan hal ini lah yang 

menjadi pokok utama masalah pada kajian penelitian yang penulis tulis, karena 

upah yang pekerja dapatkan jauh di bawah rata-rata.
18

 

Faktor utama ketidakpuasan pekerja adalah sistem bagi hasilnya yang 

tidak sesuai dengan harapan karyawan.  Disamping itu, ketidakpuasan para 

pekerja terhadap imbalan akan menimbulkan prilaku negatif pekerja terhadap 

bisnis yang dijalankan dan bisa dilihat dari menurunnya komitmen yang pada 

akhirnya menurunkan prestasi kerjanya. 

Faktor lainnya adalah dampak psikologis yang dialami oleh pekerja yang 

ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Untuk mengantisipasi akan hal 

tersebut yaitu dengan  pemberian sistem imbalan yang dapat memuaskan para 

pekerja, sehingga adanya komitmen dan prestasi kerja yang bagus. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis membuktikan bahwa sistem 

imbalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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Apabila imbalan yang mereka dapatkan sesuai dengan yang diharapkan maka 

kualitas kerjanya pun akan semakin membaik. 

Ada beberapa penyebab ketidakpuasan dan kepuasan karyawan terhadap 

imbalan yang mereka dapatkan : 

1. ketidakpuasan karyawan akan imbalan bisa timbul karena karyawan 

membandingkan tingkat kesulitan pekerjaannya dengan karyawan lainnya. 

2. Ketidakpuasan dikarenakan pekerjaannya yang dapat diselesaikan dengan 

cepat tetapi imbalannya tidak berubah menjadi lebih baik. 

3. Tidak pernah diberikannya bonus kepada karyawan, imbalan yang 

didapatselalu sesuaidari hasil penjualan barang tersebut. 

Tiga penyebab yang penulis paparkan ini bisa saja terjadi pada teumpeun 

yang mana saja, sebagian perkerja bisa saja selalu membanding-bandingkan 

pekerrjaannya atau kesulitannya dengan pekerja lainnya.Seharusnya sesekali 

pemilik usaha berinisiatif untuk memberikan bonus agar para pekerja menjadi 

lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya, tetapi hal ini tidak terfikirkan 

oleh pemilik usaha reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuot. 

Karena pamilik usaha reuncong hanya mengandalkan gaji.
19

 

3.3 Tinjauan Konsep Syirkah Abdan Terhadap Perkongsian usaha 

Pembuatan Reuncong 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah)  

adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, 

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah.
20

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam 

menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana 

modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian dari mereka. 

Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang 

terlibat dalam perkongsian atau sebagian dari mereka, sementara resiko 
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ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara 

proposioanal dan sesuai dengan kesepakatan. 

Syirkah tidak hanya berlangsung dalam satu bentuk jenis pekerjaan 

semata. Jika diperhatikan perkembangan dunia usaha ini, “modal” bukanlah suatu 

aspek yang berdiri sendiri, tetapi harus dibantu beberapa aspek penunjang lainnya 

agar dapat mendatangkan hasil yang maksimal, seperti keahlian dan mekanisme 

kerja yang rapi. Pengembangan usaha melalui syirkah merupakan bentuk 

kemitraan perekonomian global. Objektifnya adalah saling mengisi dan penutup 

kelemahan yang ada untuk meraih keuntungan dan menekan resiko kerugian 

serendah-rendahnya secara bersamaaan. 

Islam tidak menolak setiap kerja sama yang memungkinkan terbentuknya 

bisnis yang menguntungkan. Kerja sama untuk saling memperoleh keuntungan, 

apabila sesuai dengan etika bisnis dalam islam, maka hal tersebut dibolehkan 

bahkan dianjurkan. Semua bentuk organisasi bisnis yang didalamnya dua orang 

atau lebih bekerja sama dalam hal dana, kewiswastaan, ketrampilan dan niat baik 

untuk menjalankan suatu usaha oleh para fuqaha dikategorikan dalam bentuk 

organisasi syirkah. Dalam literatur Fiqih, syirkah dilihat sebagai perjanjian atas 

dasar uqud al-amanah ( salling percaya), ketulusan dan kejujuran peran sentral 

dalam terlaksananya kerja sama ini.
21

 

Pada praktiknya Syirkah yang dilakukan pada pembuatan reuncong di 

Baet Lampeot dan Baet Mesjid merupakan bentuk kerjasama yang memerlukan 

skill dalam setiap pekerjaan, baik dimulai dari tahap awal sampai dengan selesai. 

Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka miliki artinya 

mereka membagikan tugas perorangan. Tugas yang dibagikan pada setiap pekerja 

yang ada disitu ialah tugas yang berbeda-beda, begitu juga dengan jam kerja pada 

proses pembuatan reuncong di desa tersebut memakan waktu yang lama. 

Melihat fakta pada usaha pembuatan reuncong terdapat dua point yang 

sesuai dan satu point yang tidak sesuai dengan konsep syirkah abdan yaitu, 

pekerjaannya saling mengikat antara pekerja harus sama apabila profesinya 
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berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaanya saling 

mengikat, jadi pada point ini para pekerja sudah sesuai dengan kosep syirkah 

abdan, kemudian point yang kedua tempat pekerjaannya harus satu lokasi dan 

point ini juga sudah sesuai dengan konsep syirkah yang sebenarnya.Pembagian 

upah harus sesuai dengan kadar pekerjan yang disyaratkan bagi setiap anggota 

serikat dan pada point ini yang menjadi ketidakserasian. dankenyataannya yang 

terjadi di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuottersebut sangat bertolak 

belakang dengan konsep syirkah yang sebenarnya, dari hasil wawancara penulis 

dengan pekerja bahwa upah yang didapatkan tidak sesuai dengan kadar kesulitan 

masing-masing pekerja. 

Fakta yang sebenarnya terjadi disana ialah para pekerja tidak menerima 

upah yang sesuai, mereka menerima upah hanya 30% dari hasil penjualan yang 

didapatkan oleh para pekerja dan upah 30% tersebut dibagi-bagikan lagi kepada 

semua pekerja, dan juga yang terjadi disini ialah pemilik usaha tidak pernah 

membedakan tingkat kesulitan para pekerja, pemilik usaha menyamaratakan 

semua upah para pekerja tanpa memandang tingkat kesulitan dan resiko dari 

setiap pekerja di tempat usaha miliknya tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada praktek perkongsian usaha pembuatan 

reuncong di Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeuotbelum sesuai dengan 

konsep syirkah abdan, karena pada prakteknya pemilik usaha tidak memberikan 

upah yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan waktu yang dihabiskan untuk 

membuat reuncong tersebut. Pemilik usaha hanyamemberikan 30% kepada para 

pekerja dari setiap hasil penjualan reuncong. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan pada uraian di atas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

 

1. Sistem kerja bagi setiap mitra pada usahareuncongdiGampong Baet 

Mesjid dan Baet Lampeuotsudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

mereka selalu datang ketempat kerjanya sesuai dengan waku yang telah 

disepakati kecuali apabila ada di antara pekerja yang memiliki kesibukkan 

mendadak atau mengalami musibah yang tak bisa dielakkan, maka pekerja 

tersebut bisa saja datang terlambat atau tidak datang sama sekali ke tempat 

mereka melakukan pekerjaan, jika salah satu pekerja tidak bisa bekerja 

dikarenakan satu atau dua hal maka pekerjaannya akan di ambil alih oleh 

rekan kerjanya guna bisa mencapai target, tetapi sejauh ini para pekerja 

selalu berkomitmen dengan pekerjaan mereka. Mereka selalu bisa 

menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik dikarenakan juga para 

pekerja bertempat tinggal tidak jauh dari teumpeun dan juga karena para 

pekerja sudah saling kenal sejak lama. 

2.  Sistem bagi hasil pada usaha pembuatanreuncong di Gampong Baet 

Mesjid dan Baet Lampeuot  dilakukan pembagian hasil dari 100% menjadi 

70% kepada pemilik usaha sekaligus pemberi modal dan 30% kepada para 

pekerja, dan 30% itu akan dibagi lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja 

di setiap teumpeun nya. Pemilik usaha akan memberikan upah kepada para 

pekerjanya setiap hari setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi 

apabila para pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat  waktu 

yang dikarenakan oleh satu atau dua hal maka upah tersebut akan 

diberikan ketika para pekerja selesai mengerjakan tugas-tugas mereka. 

3. Apabila ditinjau menurut konsep syirkah abdan, pelaksanaan sistem kerja 

usaha pembuatanreuncong di Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet 
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Lampeuot sudah sangatrelevan,  mulai dari sistem kerja para mitra, objek 

yang mereka kerjakan sudah sangat jelas, dan juga tempat para mitra 

bekerja hingga waktu-waktu yang disepakati untuk bekerja suaha sesuai 

dengan konsep syirkah abdan.  Para pekerja hanya perlu untuk selalu 

bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah ia dapatkan tersebut. 

Akan tetapi terdapat masalah pada sistem bagi hasilnya, dimana para 

pekerja hanya mendapatkan 30% dari 100%. 30% yang mereka dapatkan 

di bagi lagi kepada lima atau tujuh orang pekerja dan akhirnya upah yang 

mereka dapatkan sangat sedikit dan pasti tidak akan mencukupi kebutuhan 

hidupnya jika kita bandingkan berapa banyak waktu yang telah mereka 

lewatkan untuk bekerja di tempat pembuatan reuncong tersebut, dan itu 

sangat tidak relevan, karena para pekerja tidak dibayar sesuai dengan 

tingkat kesulitannya, upah mereka disamaratakan. 

4.2 Saran-saran 

 Adapun saran-saran yang penelitian yang sudah penulis lakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada seluruh karyawan agar selalu semangat dan 

bertanggung jawab akan pekerjaannya agar selalu bisa mempertahankan 

perajin-perajin di usaha pembuatan reuncong yang sudah hampir  hilang 

dari kalangan masyarakat Aceh yang diakrenakan minimnya kesadaran 

masyarakan Aceh akan pentingnya mempertahankan alat tradisional 

tersebut. 

2. Diharapkan agar pemilik usaha mengerti akan kurangnya upah yang 

diberikan kepada para pekerja dan bisa memikirkan untuk sesekali 

berinisitif memberikan bonus kepada para pekerja guna membuat para 

pekerja semangat dan menjadi senang, sehingga tingkat kinerja pada 

pekerjaanya menjadi meningkat. 

3. Diharapkan kepada para pemilik usaha agar mengerti bahwa sistem bagi 

hasil yang mereka terapkan pada usahanya tidaklah sesuai dan tidak 

relevan, dan menjadi harapan juga agar suatu saat nanti para pemilik usaha 

bisa menambah sedikit lebih banyak untuk upah-upah bagi para pekerja. 
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Kapan dan dimana pertama kali usaha pembuatan reuncong  didirikan ? 

2.  Siapa pencetus pertama untuk pembuatan reuncong? 

3. Berapa orang pekerja yang di butuhkan dalam satu teumpeun?  

4. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan ?  

5. Bagaimana porsi bagi hasil dalam kerja sama pada usaha ini ?  

6. Bagaimana jika ada yang berhalangan masuk kerja dalam usaha 

pembuatan reuncong ini ?  

7. Bagaimana kestabilan harga dan keuntungan dalam usaha ini ?  

8. Bahan baku apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan reuncong ?  

9. Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan bahan baku untuk pembuatan 

reuncong ?  

10. Dimanakah biasanya reuncong ini dipasarkan ?  

11. Apakan konsumen bisa membeli dengan langsung mendatangi tempat 

pembuatan reuncong? 

12. Apakah ada perbedaan harga jika di beli dalam hitungan banyak?  

13. Ada berapa teumpeun pada kecamatan sukamakmur ? 

14. Berapakah jumlah keseluruhan teumpeun yang masih aktif dalam usaha 

pembuatan reuncong ? 

15. Apakah ada bantuan pemerintah pada usaha pembuatan reuncong  ? 

16. Apa saja kendala yang dimiliki ketika proses pembuatan reuncong?
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17. Berapa jumlah reuncong yang bisa dihasilhan dalam sehari ?  

18. Selain dipasakran di aceh apakah pernah dipromosikan keluar daerah aceh 

19. Adakah patokan usia bagi pegawai pembuatan reuncong ?   

20. Apakah para pembuat reuncong memliki pekerjaan lain selain membuat 

reuncong ? 

? 


	1.COVER.pdf (p.1-4)
	4. Lembar pernyataan keaslian karya tulis rahma.pdf (p.5)
	5.ABSTRAK.pdf (p.6)
	6.KATA PENGANTAR.pdf (p.7-9)
	7.Transliterasi.pdf (p.10-13)
	8. DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.14)
	9. DAFTAR ISI.pdf (p.15-16)
	10. BAB 1 ADE.pdf (p.17-30)
	11. BAB 2 ADE.pdf (p.31-52)
	12. BAB 3 ADE.pdf (p.53-67)
	13. BAB 4 ADE.pdf (p.68-69)
	14. DAFTAR PUSTAKA ALHAMDULILLAH.pdf (p.70-75)
	15. DAFTAR WAWANCARA.pdf (p.76-77)
	Untitled

