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Kata Kunci : Akad Syirkah Mudhārabah, Fiqih Muamalah, dan  

  Pengelolaan lahan tambak. 

 

Pengelolaan lahan tambak merupakan suatu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat Desa Lamnga, dikarenakan tempat tinggalnya di daerah pesisir pantai. 

Perjanjian kerjasama ini di Desa Lamnga pada praktiknya ada tiga pihak, di antaranya 

ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana praktik pengelolaan lahan tambak 

menurut akad perjanjian dalam muamalah yang berlaku. Dalam fiqh muamalah 

perjanjian kerjasama ini disebut dengan akad syirkah mudhārabah. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan lahan tambak antara 

pemodal dan penggarap di Desa Lamnga serta untuk mengetahui tinjauan fiqh 

muamalah terhadap akad syirkah mudhārabah dalam pengelolaan lahan tambak di 

Desa Lamnga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan 

cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada 

dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara yang menghasilkan data 

diskriptif-analisis. Hasil penelitian terhadap praktik akad kerjasama pengelolaan 

lahan tambak di Desa Lamnga bahwa akad yang dipakai syirkah mudhārabah yaitu 

modal berasal dari pemodal lahan, dalam bentuk pernyataan lisan tanpa 

menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan di awal akad, 

dengan pilihan antara pengolahan intensif dan alam. Dalam kerjasama ini dalam hal 

penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, 

karena berdasarkan teori syirkah mudhārabah bahwa segala bentuk kejadian yang 

menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak 

pemodal, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan 

kerjanya saja. Sedangkan pada pelaksanaan di lapangan adanya penanggungan 

kerugian yang diberikan pemodal kepada penggarap padahal penyebab terjadinya 

kerugian tersebut bukan disebabkan oleh penggarap. Maka dalam hal ini tanggung 

jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan akad 

Syirkah Mudhārabah dalam fiqih muamalah. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1.  Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 
1 

 

 ا

Tidak 

dilambangkan 
 

 
16 

 

 ط

 
ṭ 

 
2 

 
 ب

 
b 

 
17 

 
 ظ

 
ẓ 

 ain‘ ع t 18 ت 3

 
4 

 
 ث

 
ś 

 
19 

 
 غ

 
G 

 F ف j 20 ج 5

 
6 

 
 ح

 
h 

 
21 

 
 ق

 
Q 

 K ك kh 22 خ 7

 L ل d 23 د 8

 
9 

 
 ذ

 
ż 

 
24 

 
 م

 
M 

 N ن r 25 ر 10

 W و z 26 ز 11

 H ه s 27 س 12

 ’ ء sy 28 ش 13

 
14 

 
 ص

 
ṣ 

 
29 

 
 ي

 
Y 

 
15 

 
 ض

 
ḍ    

 
 

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a.    Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatah a 

  ِ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

b.    Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan  

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 

 
َ   ي  Fatah dan ya ai 

َ   و    Fatah dan wau au 

  

Contoh: 
 

 haula :      هول                                        kaifa :     فیك

 

3.  Maddah 

 Maddah  atau  vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harkat  dan          

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Nam

a 
Huruf dan tanda 

ا/ ي  َ  
Fatah dan alif 

atau ya 
Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan Waw Ū 

 

Contoh: 

  qāla : اقل

 ramā : رىم
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 qīla : لیق 

 yaqūlu : لوقی 

 

4.  Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta  marbutah  (ة)  yang  hidup  atau  mendapat  harkat  fatḥah,  kasrah  

dan dammah, transliterasinyadalah t.  

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh : 

 

وض ة  raudhah al-athfāl/ raudhatul athfāl :                            اال طفال ر 

 /al-Madīnah al-Munawwarah :    اةنیدمل اونملةر

   al-Madīnatul Munawwarah 

 Talhah : طْلحةْ       

 

Catatan: 

 

Modifikasi 

1. Nama   orang   berkebangsaan   Indonesia   ditulis   seperti   biasa   

tanpa transliterasi,  seperti  M.  Syuhudi  Ismail.  Sedangkan  nama-

nama  lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama  negara  dan  kota  ditulis  menurut  ejaan  bahasa  Indonesia,  

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata  yang  sudah  dipakai  (serapan)  dalam  kamus  bahasa  

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu bantuan orang 

lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari 

kian bertambah. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat 

hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain, maka Allah Swt menunjukkan 

kepada manusia jalan bermuamalah. Islam juga memberikan bantuan dalam rangka 

merealisasikan norma-norma hukum dalam bermuamalah. Pertimbangannya adalah 

untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, agar 

bisa terhindar dari hal-hal yang merusak hubungan antar sesama. Dalam Fiqh 

muamalah, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti ijārah (sewa-

menyewa), musyārakah, musāqah, mużāra‘ah, dan mukhābarah.1 

Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar 

umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong 

menolong.2 Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Mā’idah ayat 2: 

                                     

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”. 

 

                                                 
1Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23. 
2Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5. 
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Ayat di atas menjadi dalil dari konsep musyārakah dalam hukum Islam. Pada 

dasarnya prinsip musyārakah merupakan salah satu dari prinsip muamalah, 

musyārakah atau syirkah artinya campur atau percampuran, maksud percampuran di 

sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak 

mungkin untuk dibedakan.3 

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu:  syirkah al-

amlak dan syirkah al-‘uqūd. Syirkah al-amlak juga dibagi ke dalam dua macam: a) 

syirkah ikhtiyār dan b) syirkah jabar. Sedangkan syirkah al-‘uqūd dibagi menjadi 

lima macam yaitu: a) syirkah al-inan, b) Syirkah al-mufawādhah, c) syirkah al-

abdan, d) syirkah al-wujūh dan e) syirkah al-mudhārabah, Namun pembagian 

syirkah al-‘uqūd terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama fiqih. Menurut 

ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: syirkah inan, abdan, 

mudhārabah, dan wujūh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, 

yaitu: syirkah inan, abdan, dan mudhārabah. Menurut ulama Syafi’iyah dan 

Zhahiriyah, yang sah hanya syirkah inan dan mudhārabah. Sedangkan menurut 

Hanafiyah semua bentuk syirkah boleh atau sah bila memenuhi syarat-syaratnya 

yang telah ditetapkan.4 

Di antara bentuk syirkah adalah praktek kerjasama pengelolaan lahan tambak 

ikan, ini secara umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Lamnga Kabupaten Aceh 

Besar. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lamnga pada pengelolaan 

lahan tambak dimana terdapat tiga pihak yaitu pemilik tambak, pemodal, dan 

                                                 
3Ramat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183. 
4Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, hlm. 129. 
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penggarap.5  Sistem pengelolaannya dengan cara pemilik lahan menyewakan lahan 

tambaknya ke pemodal dengan menggunakan akad sewa menyewa dalam Islam 

disebut dengan ijārah. Kemudian pemodal mencari seorang penggarap untuk 

mengelola tambak yang telah disewakannya dikarenakan seorang pemodal ini tidak 

ahli dalam penggarapan.  

Kerjasama antara pemodal dan penggarap menggunakan sistem bagi hasil yang 

termasuk dalam akad syirkah mudhārabah, yang dimaksud dengan akad syirkah 

mudhārabah yaitu kerja sama antara dua pihak, dengan ketentuan yang mana satu 

pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi 

modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada 

seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha 

yang menghasilkan keuntungan (profit). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan 

manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.6  

Hal ini karena hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi 

wakil tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a. yang 

berkata: 

 وََكاَن ََمُْمْوُع اْلَماِل ِوفْ ًقا ِلَماِلِِْم، أَمَّا الرِْبَح َسيُ َوز ُِعْوَن ِبَا َوفَ ُقْونَ 
 

Artinya: “Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada 

apa yang mereka sepakati bersama.”7 

                                                 
5Hasil wawancara dengan Muhammad, Pengelola Tambak tanggal 4 Maret 2017 di Desa 

Lamnga Aceh Besar. 
6Muhammad Syafi’I Antoni, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm. 56. 
7Yusanto M.I dan M.K Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, ( Jakarta: Gema Insani 

Pres, 2002), hlm. 130. 
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Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan, penulis menemukan 

suatu kebiasaan masyarakat atau petani tambak, yang mana mereka dalam mengelola 

tambak, sering terjadinya gagal panen. Biasanya gagal panen tersebut disebabkan 

karena kondisi alam yang tidak mendukung atau dikarenakan kondisi tanah tambak 

yang kurang baik serta masalah lain yang timbul yaitu virus yang terdapat pada bibit 

udang. seperti yang kita ketahui usaha dari tambak itu sendiri pada umumnya tidak 

selalu berhasil dan pastinya adanya suatu kerugian.  

Pada beberapa tambak yang memiliki permasalahan seperti yang diutarakan 

di atas apabila terjadinya suatu kerugian atau gagal panen  umumnya pemodal tidak 

mau bertanggungjawab atas kerugian atau gagal panen dan juga membebankan 

kerugian tersebut kepada pengelola. Seharusnya, sesuai dengan syirkah mudhārabah 

dalam pelaksanaan pengelolaan lahan tambak manakala terjadi kerugian bukan 

karena kesalahan manajemen (kelalaian) pengelola, maka kerugian tersebut adalah 

menjadi tanggungjawab pemilik modal bukan pengelola.8 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian apakah pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar 

sudah sesuai atau tidak dengan kerjasama yang diatur dalam Islam berdasarkan akad 

syirkah mudhārabah, dengan judul Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa 

Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudhārabah Dalam 

Fiqh Muamalah. 

 

 

                                                 
8Hasil wawancara dengan Muhammad sebagai  pengelola  dan Sabirin sebagai pemodal 

tanggal  Maret 2017 di Desa Lamnga Aceh Besar. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Untuk lebih mengetahui permasalahan yang ada di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan. Adapun rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana praktik pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarap 

di Desa Lamnga? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad syirkah mudhārabah 

dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga 

dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan 

penggarap di Desa Lamnga. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap akad syirkah 

mudhārabah  dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga. 

 

1.4. Penjelasan Istilah 

Dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu menjelaskan 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini untuk membatasi ruang 

lingkup pengkajian serta menghindari kesalahan penafsiran. Adapun istilah-istilah 
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yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu: Pengelolaan, Tambak, Akad Syirkah 

Mudhārabah, dan Fiqih Muamalah. 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses 

yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses 

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.9 

2. Tambak  

Tambak adalah suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah 

budidaya perairan yang biasanya letaknya di dekat pantai. Penyebutan 

"tambak" ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut karena 

sumber air di dekat pantai biasanya cenderung payau. Kolam yang berisi air 

tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Hewan yang dibudidayakan 

di tambak ialah hewan air, seperti: Ikan Bandeng (Chanos chanos), Udang 

Windu (Penaeus monodon), Udang Vanname (Penaeus vanname), Ikan Nila 

(Oreochromis niloticus), dan Kepiting Bakau (Scylla serrata).10 

3. Akad 

kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak 

disebut al-‘uqūd yang berarti ikatan atau simpul tali.11 Menurut para ulama 

                                                 
9Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 

hlm. 534. 
10Pengertian Tambak diakses pada tanggal 03 April 2017 dari situs https://id.wikipedia.org/w

iki/Tambak_ikan. 
11T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 

8. 
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fiqih, kata akad didefisinikan sebagai hubungan antara ijāb dan qabūl sesuai 

dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum 

dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa 

perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan 

diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. 

Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijāb dan qabūl. Kedua, sesuai dengan 

kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.12 

4. Syirkah Mudhārabah 

Syirkah atau Musyārakah secara etimologis mempunyai arti 

percampuran (ikhtilāt), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan 

harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.13 Secara terminologis, 

menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah, syirkah (musyārakah) adalah kerja 

sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah.14 Sedangkan pengertian syirkah mudhārabah yaitu kerja 

sama antara dua pihak dengan ketentuan yang mana satu pihak memberikan 

kontribusi kerja, sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi modal. 

Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada 

seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi 

sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Keuntungan dari usaha 

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian bukan 

                                                 
12Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam kompilasi Hukum Perikatan oleh 

Marium Darus Badrul Zaman, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm. 247. 
13Ramat Syafe’i, Fiqih Muamalah, hlm. 183. 
14Pasal 20 ayat (3). 
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karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh 

pihak pemodal.15 

5. Fiqih Muamalah  

Fiqih muamalah merupakan ilmu tentang seperangkat hukum syara’ 

yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang diambil dari 

sumber yang terperinci.16 

 

1.5. Kajian Pustaka 

Dalam mengkaji permasalahan dalam kajian ilmiah ini, maka perlu adanya 

beberapa referensi yang dianggap layak untuk mengidentifikasi masalah yang sedang 

dikaji. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh 

penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang kongkrit membahas atau meneliti 

tentang judul yang sedang dikaji, namun ada penelitian serupa yang berkaitan dengan 

persoalan-persoalan dalam kajian ini, di antara tulisan yang berkaitan dengan judul 

yang sedang penulis kaji yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurul Hajar Tri Mahrami 

(2015) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan 

Hukum Bisnis Syariah dengan judul “Aplikasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Dalam Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel Kota Pasuruan Menurut 

Pandangan Mazhab Hambali”.  

Tulisan tersebut membahas mengenai sengketa pada bagi hasil di kelurahan 

Kepel Kota Pasuruan, dan tanggung jawab pada kerugian perjanjian yang ditinjau 

menurut pandangan Mazhab Hambali. 

                                                 
15Muhammad Syafi’I Antoni, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, hlm. 56. 
16Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh 1 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 5. 



9 

 

 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anisatur Rohmatin (2008) 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil 

Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Di Desa Tluwuk Kec.Wedarijaksa Kab. Pati)”. 

Isinya membahas gambaran umum tentang pelaksanaan bagi hasil terhadap 

pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarapnya di 

Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, serta penjelasan mengenai 

hukum pelaksanaan bagi hasil tambak menurut pandangan hukum Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan 

lahan tambak di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Paten sesuai 

dengan adat kebiasaan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Skripsi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini ditulis oleh Sahlul Fahmi 

(2016) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Pada Pengelolaan 

Tambak Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.”dalam penulisan 

judul  tersebut lebih menjelaskan tentang sistem bagi hasilnya sedangkan penulis 

sendiri membahas tentang tanggung jawab pada kerugian pengelolaan lahan tambak 

di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar. 

Dari tulisan di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik 

tentang Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar 

Ditinjau Menurut Akad Musyārakah Dalam Fiqh Muamalah, maka dari itu penulis 

berpeluang dan berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut. 
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1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.17 Metode merupakan cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun metode yang akan 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif  yaitu serangkaian informasi yang 

digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta, atau berupa 

kajian.18  

1.6.1. Jenis penelitian 

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari segi tujuan, sifat, 

bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang 

digunakan dilihat dari segi tujuan dan bentuk penerapannya yaitu menggunakan 

metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library 

research). Karena menurut peneliti, penelitian ini selain melihat penerapannya di 

lapangan juga harus melakukan tehnik pengumpulan data dari kepustakaan. 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-

gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat19 atau suatu  penelitian 

yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya 

yang objek utamanya yaitu pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kabupaten 

Aceh Besar. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

                                                 
17Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta,  2013), hlm.  

3. 
18Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2005),  hlm. 

16. 
19Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), 

hlm. 104. 
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catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan.20 

1.6.2. Sumber data 

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai 

pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitan, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder, yaitu: 

a. Data primer  

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.21 

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari 

wawancara dari pihak pemilik lahan, pemodal dan pihak penggarap terkait 

tentang pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh 

Besar. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan 

melengkapi suatu analisis.22 Sumber data sekunder yang akan digunakan 

dalam skripsi ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen 

apa saja yang berhubungan dengan masalah akad Musyārakah. 

 

                                                 
20M. nazir, metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) cet.ke-5. Hlm. 27. 
21Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: alfabeta,  2009 ), 

hlm. 225. 
22 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 

91. 
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1.6.3. Metode pengumpulan data 

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian 

yang diperoleh dari lokasi penelitian.23 Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview 

(wawancara) dan dokumentasi. 

a. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan 

keterangan yang dibutuhkan.24 Dengan kata lain interview merupakan 

percakapan yang dilakukan anatara dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaannya dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi 

metode pengumpulan data yang utama.25 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada 

hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, 

agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.26 

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek 

                                                 
23Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119. 
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka, 

2006), hlm. 83. 
25Haris Herdiyansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk IlmuIlmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2012), hlm. 118. 
26Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm. 206. 
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melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 

langsung oleh subjek yang bersangkutan.27 

Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

bersumber dari data monografi Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar tahun 

2015. 

c. Observasi  

Observasi (pengamatan) yaitu teknik yang digunakan untuk 

mengamati secara langsung ke lokasi penelitian28 tentang bagaimana 

pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar.  

1.6.4. Langkah Analisis Data 

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka langkah 

selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah: “suatu cara yang 

menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu dengan apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis atau lisan dan juga diperilaku yang nyata dan dipelajari sebagai suatu 

yang utuh”.29 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan 

Penulisan Skripsi” tahun 2013 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Adapun untuk terjemahan ayat-ayat al-

Quran dalam skripsi ini, penulis berpedoman kepada al-Quran dan terjemahannya 

                                                 
27Haris Herdiyansyah,  Metode Penelitian Kualitatif Untuk  Ilmu Ilmu Sosial, hlm. 118. 
28Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm. 70. 
29Soeryono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI: 1991), hlm. 23. 
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yang diterbitkan oleh Yayasan Penterjemah al-Quran Departemen Agama Republik 

Indonesia. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka 

penulis membagi pembahasan dalam empat bab dengan sistematika penulisan yang 

tersusun sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan 

metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, dan langkah analisis data serta sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan pembahasan berbagai teori yang akan dijadikan dasar 

dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penetuan 

teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga 

bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi. 

Bab tiga merupakan analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian penulis 

yaitu pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar yang ditinjau 

menurut akad Syirkah Mudhārabah dalam fiqh muamalah. 

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya 

ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran bermanfaat sebagai masukan dan 

nasehat bagi pihak-pihak terkait. 
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BAB DUA 

LANDASAN TEORI TENTANG AKAD  

SYIRKAH MUDHᾹRABAH 

 

2.1 Pengertian Syirkah Mudhārabah 

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pekerja dalam 

Fiqih Muamalah adalah Syirkah Mudhārabah. Syirkah mudhārabah adalah 

syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan 

konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal 

(mal). Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz 

menyebutnya qiradh.1 

Kata mudhārabah berasal dari bahasa Arab yaitu مضا ر بة     يضا   –ضا ر ب  

 yang juga berarti berdagang atau memperdagangkan,2 dengan pengertian “ia ر ب –

berdagang pada hartanya atau memperdagangkan hartanya”. kata dhārb berasal 

dari kata al-dharib fi al-ardhi’ yang artinya melakukan perjalanan diatas bumi 

untuk berdagang.3 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Muzzāmmil 

ayat 20:  

. . .                   . . . .  

Artinya: “ . . Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian   

karunia Allah . . .” 

                                                           
 1 Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. Juz III, Cetakan I. 

(Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 42. 
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

1989), hlm. 125. 
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3 (terj. Asep Sobari, Lc. Dkk), (Jakarta: Al-

I’tishom,2008), hlm. 380. 
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Pada ayat diatas Allah tidak secara langsung menyebutkan tentang 

mudhārabah namun menggunakan bahasa الضر ب فى اال ر ض yaitu bepergian 

dimuka bumi, yang secara tersirat mengandung makna bepergian untuk 

bermudhārabah yaitu menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktifitas 

ekonomi dengan cara yang dibenarkan dengan syariat islam.4 

Mudhārabah dalam penduduk hijaz disebut qiradh, diambil dari kata 

qardh yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk 

‘amil (pengelola modal mudhārabah) agar mengelolanya dan memberikan 

padanya sebagian dari keuntungannya. Atau diambil dari kata muqaradhah yang 

berarti persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam 

memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan 

pengelolaannya dari ‘amil, seperti dalam ijārah. Hal itu karena ‘amil dalam 

mudhārabah berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan mudhārabah 

sebagai imbalan dari pengelolaanya terhadap modal tersebut.5  

Akad Syirkah Mudhārabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik 

modal dengan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

bagi hasil. Keuntungan dibagi atas kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya 

ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Apabila 

penyertaan berbentuk finansial, berarti kerugian akan ditanggung oleh pemilik 

modal, sedangkan apabila penyertaan berupa tenaga berarti kerugian akan 

                                                           
4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, hlm 389. 
5 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 

(Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet 1. hlm  476. 
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ditanggung oleh pihak pengelola selama kerugian bukan disebabkan unsur 

kelalaian dan kecurangan.6  

 

2.2 Dasar Hukum Syirkah Mudhārabah 

Para imam mazhab sepakat bahwa muamalah dalam bentuk Syirkah 

mudhārabah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunah, ijma’ dan qiyas. 

Adapun dalil Al-Qur’an yaitu firman Allah SWT:  

                                     

                                        

                               

                                  

                                    

        

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

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

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

yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. 

Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan 

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

kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al 

Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang 

yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di 

                                                           
6 Buhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 

112. 
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jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an 

dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja 

yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-

Nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling 

besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 

Al-Muzzāmmil: 20). 

Syirkah Mudhārabah juga disepakati oleh ulama tentang kebolehannya. 

Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan 

modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi 

dan kemudian ditetapkan (حقشيش) setelah beliau menjadi Nabi. Secara khusus 

terdapat riwayat dari Suhail menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang 

ucapan Nabi yang bunyinya:  

ُ َعْنُه, أ نَّ النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّم قَ  َعْن ُصَهْيٍب َرِضَي اّلله إىل أجٍل  ا َل : َثََل ٌث ِفْيِهنَّ اْلََبََكُة اْلبَ ْيعُ َصلَّ اّلله  

بَ ْيِع رروا  ا نن اا جه و ا ملقا ر َضٌة و خْلُط الَُبِه ِِب الَشعْْيِ لِْلبَ ْيِت اَل لِلْ      

Artinya: “Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah: jual-beli secara tangguh, 

muqaradhah (Mudhārabah), dan mencampur gandum untuk jelai untuk 

kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual-beli.” (HR. Ibn Majah) 

Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW dijumpai sebuah riwayat dalam 

kasus Mudhārabah yang dilakukan oleh Abbas Ibn Al-Muthalib yang artinya:  
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ًََْااوَواَل ََ نْ َكاَن َسيِهُدََن اْلَعبَّاُس ْنُن َعْبِد اْلُمطَلِهِب ِإَذا َدَفَع اْلَماَل ُاَضارَنَة ِاْشََتََط َعَلى صَ  ََ نِِه  ُل ْْ ِبِه أَْن اَل ََ ِِ ِزَِل نِِه ا

و َواَل ََْشََتَِي نِِه دَ  ََ َضِمَنو فَ بَ َلغَ َواِدًيا َْْل هلِل َصلَّى هلُل َعَلْيِه َوللِ انَّةا َذاَت َكِبٍد َرْطَبٍةو فَِإْن فَ َعَل َذِل ِه َوَسلََّم  َشًْطُُه َرُس

                                                                                         َفَأَجازَُ  رروا  الطَباين

Artinya: “Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta 

dalam investasi mudhārabah, maka ia membuat syarat kepada 

mudhārib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni 

lembah dan tidak boleh dibelikan hewan, jika mudhārib melanggar 

syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. 

Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah 

Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR Ath Thabrani) 

Dalam ayat-ayat diatas ini secara umum mencakup di dalamnya 

pekerjaan dengan memberikan modal. Ibnu Taimiyah menetapkan landasan 

hukum syirkah mudhārabah dengan ijma’ yang berlandaskan pada nash. Syirkah 

mudhārabah sudah terkenal di kalangan Bangsa Arab Jahiliyah, terlebih di 

kalangan suku Quraisy. Dan mayoritas Bangsa Arab bergelut di bidang 

perdagangan. Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. 

Para sahabat pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang 

lain berdasarkan akad syirkah mudhārabah sementara beliau tidak melarang hal 

itu. 

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa mudhārabah dapat diqiyaskan pada 

akad musāqah (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan 
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masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. 

Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana 

mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak 

mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu akad 

mudhārabah ini dibolehkan syara’ untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe 

manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi 

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.7 

2.3 Rukun dan Syarat Syirkah Mudhārabah 

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sahnya suatu perbuatan dan 

merupakan bagian dari perbuatan itu.8 Sedangkan syarat adalah sesuatu yang 

keberadaanya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, 

rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fāsid (rusak). 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudhārabah adalah ijāb dan qabūl 

dengan lafal yang menunjukkan makna ijāb dan qabūl itu. Lafal-lafal ijāb yaitu 

dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata mudhārabah, muqāradhah 

dan muamalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. 

Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad 

mudhārabah dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti 

adalah milik kita bersama. “Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau 

sepertiga atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.”  

                                                           
7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 477-479. 
8 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Islam Ilmu Ushulul Fiqh, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), hlm. 180. 
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Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini 

berdasarkan akad mudhārabah atau muamalah.” atau berkata, “Ambilllah modal 

ini dan kelolalah, keuntungan yang diberikan Allah nanti jadi milik kita bersama, 

saya mendapatkan sekalian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak 

mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang 

menunjukkan akad mudhārabah.  

Menurut mayoritas ulama, rukun mudhārabah itu ada tiga, yaitu adanya 

pelaku akad mudhārabah minimal harus terdapat dua orang pelaku dan boleh 

lebih, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shāhib al-māl) sedangkan 

pihak kedua yaitu pelaksana atau pengelola modal tersebut (mudhārib).9 Tanpa 

keduanya, maka akad mudhārabah ini menjadi tidak ada. Rukun yang kedua yaitu 

objek (objek mudhārabah) merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan kedua 

belah pihak. Shāhib al-māl menyerahkan dananya sebagai objek mudhārabah, 

sedangkan mudhārib menyerahkan kerjanya sebagai objek mudhārabah. 

Pekerjaan yang dijadikan objek mudhārabah bisa berbentuk keahlian, 

keterampilan, dan lain-lain.10 

Rukun ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak (ijāb dan qābul). 

Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat mengikatkan diri dalam akad 

mudhārabah. Shāhib al-māl rela dengan perannya untuk memberikan dana, 

sementara mudhārib rela dengan perannya untuk mengkonstribusi keahliannya. 

Rukun yang ke empat yaitu nisbah keuntungan, rukun inilah yang menjadi ciri 

                                                           
9 Israk Ahmadsyah, Pengantar Ekonomi Islam, (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2004), hlm. 

42. 
10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, hlm. 205. 
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khas dari akad mudhārabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Nisbah keuntungan ini 

yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai 

cara pembagian keuntungan. 11  

Dan untuk syarat-syarat mudhārabah menjadi sah, maka disyaratkan 

beberapa syarat baik dalam pelaku akad, objek atau modal maupun keuntungan.  

a. Pelaku akad atau pemilik modal dan mudhārib adalah keharusan 

memenuhi kecakapan, dan harus beragama Islam.  

b. Objek, yang menjadi objek Shāhib al-māl yaitu berupa modal yang 

diberikan kepada pihak mudhārib. Sedangkan yang menjadi objek 

mudhārib yaitu pekerjaannya, yaitu berupa keahlian, keterampilan, dan 

lain-lain. Pada modal disyaratkan harus berbentuk uang dan yang masih 

berlaku. Jika modal yang berbentuk barang menurut para ulama fiqh 

tidak dibolehkan, karena akan sulit menentukan keuntungannya. Pada 

modal juga disyaratkan jelas jumlahnya, artinya modal yang diberikan 

kepada mudhārib harus jelas jumlahnya agar dapat dibedakan modal 

yang telah digunakan dengan keuntungan yang akan dibagikan untuk 

kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.12 Pada modal juga 

disyaratkan harus tunai artinya modal yang diberikan kepada mudhārib 

harus tunai bukan hutang, karena modal dalam bentuk hutang menurut 

ulama fiqih tidak dibolehkan. Kepemilikan sempurna dari Shāhib al-

māl, artinya modal yang akan diberikan kepada mudhārib murni 

                                                           
11 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, hlm. 206. 
12 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm. 38. 
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kepemilikan sempurna si Shāhib al-māl dan bukan milik kebersamaan 

dengan pihak lain. Karena modal yang dimiliki secara bersama dapat 

menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad, 

kecuali ada kesepakatan antara para pihak yang berakad, dan diserahkan 

sepenuhnya kepada mudhārib, artinya modal harus diberikan secara 

penuh kepada mudhārib. Apabila modal tersebut hanya diberikan 

sebagian, dan sebagian lagi dipegang oleh Shāhib al-māl, menurut 

ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah, akad mudhārabah tersebut 

tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian 

modal dipegang oleh Shāhib al-māl, asal tidak menganggu kelancaran 

usaha tersebut. 

c. Kesepakatan kedua belah pihak (ijāb dan qābul). Kesepakatan tersebut 

tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu, tetapi dapat juga dengan bentuk 

yang lainnya yang menunjukkan makna akad mudhārabah itu sendiri. 

Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, 

bukan lafaz ataupun tulisannya. 

d. Nisbah keuntungan, disyaratkan bahwa penentuan nisbah keuntungan 

harus jelas, dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan usaha 

tersebut, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat. Apabila 

pembagian keuntungan tidak jelas seperti Rp. X atau Rp.Y, menurut 

ulama Hanafiyah akad mudhārabah seperti itu fasid (batal). Demikian 

juga halnya apabila Shāhib al-māl mensyaratkan bahwa kerugian 

ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat seperti ini batal 
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dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh Shāhib al-māl.13 Bila 

jangka waktu bagia hasil akad mudhārabah relatif lama (tiga tahun ke 

atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari 

waktu ke waktu. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa 

saja yang ditanggung Shāhib al-māl dan biaya-biaya apa saja yang 

ditanggung oleh mudhārib. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan 

mempengaruhi jumlah nilai dari keuntungan.14 Kemudian syarat yang 

menyatakan adanya jumlah tertentu dari keuntungan untuk salah satu 

piha atau kedua belah pihak, larena dapat terjadi keuntungan yang 

didapatkan hanya sebesar jumlah yang ditentukan tersebut, sehingga 

pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini dapat menyalahi tujuan 

dari kedua belah pihak yang melakukan akad.15 

Adapun jenis mudhārabah terbagi atas dua jenis, yaitu muthlaqah dan 

muqayyadah.  

a. Mudhārabah muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal 

kepada orang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya 

memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudhārabah, dan 

keuntungannya untuk kita  bersama secara merata,” atau dibagi tiga 

(dua pertiga dan sepertiga) dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang 

yang menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan 

siapa yang boleh berinteraksi dengannya.  

                                                           
13 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm. 38. 
14 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia, hlm. 123. 
15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, hlm 43. 
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b. Sedangkan mudhārabah muqayyadah adalah akad mudhārabah yang 

pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal 

memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk 

mudhārabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau 

barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli 

kecuali dari orang tertentu.  

Dalam mudhārabah terdapat hal-hal yang membatalkan mudhārabah, 

yang membatalkan yaitu:16 

a. Fasakh (pembatalan).  

b. Kematian salah satu pelaku akad.  

c. Salah satu akad menjadi gila.  

d. Murtadnya pemilik modal.   

e. Rusaknya modal mudhārabah di tangan mudhārib. 

Sedangkan batalnya mudhārabah dan syaratnya menurut ulama 

Hanafiyah adalah Jika terdapat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan 

keuntungan, maka akad mudhārabah menjadi batal, karena rusaknya tujuan dari 

akad tersebut, yaitu keuntungan. Jika syarat itu tidak menyebabkan ketidakjelasan 

keuntungan, maka syaratnya batal tetapi akadnya sah, seperti jika pemilik modal 

mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab mudhārib atau keduanya. 

Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal 

mudhārabah menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab mensyaratkan 

kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat fāsid adalah bahwa 

                                                           
16Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, hlm. 479-513. 
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kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi 

tanggungannya pemilik modal. Hal itu bukan karena syarat tersebut menyebabkan 

ketidakjelasan pada keuntungan sehingga berpengaruh pada akad dan menjadinya 

fāsid.17 

Kesimpulannya, kaidah batalnya akad mudhārabah menurut ulama 

Hanafiyah adalah dengan keterkaitan syarat dalam mudhārabah, yaitu jika syarat 

itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah mudhārabah, maka 

syarat tersebut membatalkan mudhārabah, seperti ketidakjelasan keuntungan atau 

tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada mudhārib. Adapun jika 

syarat itu tidak menghalangi terwujudnya syarat sah mudhārabah, maka jika 

penetapan syarat fāsid tersebut dalam mudhārabah tidak membatalkan akad, tapi 

membatalkan syarat itu, sedangkan mudhārabah tetap sah. Seperti mensyaratkan 

kerugian menjadi tanggungan mudhārib, maka syarat ini batal dan akad 

mudhārabahnya tetap sah.18 

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudhārabah itu 

adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia untuk mengembangkan 

hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong dalam kehidupan dan 

keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan 

sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, 

sedangkan dipihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak 

memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan 

secara timbal balik. 

                                                           
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, hlm. 487. 
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, hlm. 488. 
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2.4 Implementasi Akad Syirkah Mudhārabah Menurut Para Fuqaha 

Jumhur ulama sepakat mengenai akad syirkah mudhārabah, bahwa 

hukum syirkah mudhārabah adalah ja’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah dan 

Ijma Sahabat.19 Akad syirkah mudhārabah pernah dilakukan oleh para sahabat 

dan nabi sendiri pernah melakukan akad mudharabah dengan siti khatijah. Karena 

tujuan dari akad syirkah mudhārabah yaitu tolong-menolong, dimana banyak 

orang yang memiliki harta lebih tetapi tidak memiliki kemampuan 

memproduktifkannya, begitu juga sebaliknya adanya orang yang tidak memiliki 

cukup harta, tetapi dia memiliki kemampuan memproduktifkannya. Oleh karena 

itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat 

mengambil manfaatnya. 

2.5 Bagi hasil dan Pertanggungan Resiko dalam Syirkah Mudhārabah 

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai 

suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan 

bersama. Demikian juga dengan syirkah mudhārabah, bahwa tujuan syirkah 

mudhārabah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang 

akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah 

mudhārabah pada saat mengadakan perjanjian langsung. 

Dalam syirkah mudhārabah, nisbah keuntungan disyaratkan bahwa 

penentuan nisbah keuntungan harus jelas, dan bagian masing-masing diambil dari 

keuntungan usaha tersebut, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat. Apabila 

                                                           
 19 An-Nabhani Taqiyuddin. An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm…, hlm. 153. 



28 
 

 
 

pembagian keuntungan tidak jelas seperti Rp. X atau Rp.Y, menurut ulama 

Hanafiyah akad mudhārabah seperti itu fasid (batal). Demikian juga halnya 

apabila Shāhib al-māl mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, 

menurut ulama Hanafiyah syarat seperti ini batal dan kerugian modal tetap 

ditanggung sendiri oleh Shāhib al-māl.20 Bila jangka waktu bagia hasil akad 

mudhārabah relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat 

disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak harus 

menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung Shāhib al-māl dan biaya-biaya 

apa saja yang ditanggung oleh mudhārib. Kesepakatan ini penting, karena biaya 

akan mempengaruhi jumlah nilai dari keuntungan.21 Kemudian syarat yang 

menyatakan adanya jumlah tertentu dari keuntungan untuk salah satu pihak atau 

kedua belah pihak, larena dapat terjadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar 

jumlah yang ditentukan tersebut, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. 

Dan ini dapat menyalahi tujuan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.22 

                                                           
20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, hlm 38. 
21 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia, hlm. 123. 
22 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, hlm 38. 



29 
 

BAB TIGA 

ANALISIS PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK MENURUT  

AKAD SYIRKAH MUDHᾹRABAH DALAM FIQIH MUAMALAH 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah dan perkembangan Desa Lamnga 

Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar terletak di 

pesisir pantai berhadapan langsung dengan selat malaka dan merupakan salah satu 

desa dari 5 desa dalam Kemukiman Lamnga dan salah satu desa dari 13 desa di 

Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Menurut penuturan para sesepuh 

desa, nama Desa Lamnga pada awal mulanya diambil dari nama sebatang pohon 

besar yang tumbuh di Desa Lamnga tepatnya di Dusun Dibakme, pohon tersebut 

diberi nama NGA yang tumbuh rindang dan tinggi besar. Pohon tersebut banyak 

digunakan untuk pembuatan rumah dan perahu, oleh sebab itu maka orang tua 

desa pada zaman dulu, lebih kurang sekitar tahun 1928 menjadikan nama sebuah 

gampong, yaitu Gampong Lamnga. 

Sebelum Kemerdekaan Desa Lamnga dipimpin oleh Kepala Desa 

(Keuchik) Muhammad, Keuchik Ibrahim, Keuchik Hasyim dan Keuchik 

Hanafiah, pada pada masa kemerdekaan Desa Lamnga dipimpin oleh Keuchik 

Musa Bani yang memimpin desa dari tahun 1947 sampai tahun 1972, kehidupan 

masyarakat pada saat itu sangat sederhana, mata pencaharian mereka adalah 

petani tambak, petani garam, nelayan dan ternak, jalanan masih tanah. Untuk 

penerangan masyarakat menggunakan kayu bakar untuk memasak, dan umumnya 

masyarakat buang air besar di tepi sungai dan di kebun. Di Desa Lamnga juga 
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banyak ditemukan pusara, batu nisan (kuburan–kuburan) orang terdahulu 

termasuk juga kuburan para syuhada yang wafat dulu ketika melawan penjajahan 

kolonial Belanda dan Jepang. Terdapat ribuan makam tanpa nama disini, yang 

berbaring indah tak beraturan disamping seorang panglima besar tanpa kepala 

yaitu Teuku Nyak Makam, lahir di Lamnga Kabupaten Aceh Besar pada tahun 

1838, ketika beliau wafat jasad beliau dikuburkan tanpa kepala disisi kiri Mesjid 

Jamik Al-Mahabbah Desa Lamnga. 

Ada beberapa sebutan yang melekat benar dengan desa ini, seperti Lamnga 

Sigeupoh dan Lamnga Pasie. Dinamakan dengan Lamnga Segeupoh, hal ini 

karena, konon katanya, jika ada orang Belanda dan antek-anteknya melalui daerah 

ini, pasti akan menuaikan ajalnya di tangan para pejuang yang bertahan disini. 

Pada tahun 1973 Desa Lamnga dipimpin oleh Keuchik Agam Manyak 

Harun pada masa kepemimpinannya desa ini dibagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun 

Beuladeh, Dusun Seulanga, Dusun Dibakme dan Dusun Lamkuta, kehidupan 

masyarakat sudah sedikit berubah untuk penerangan sudah menggunakan listrik 

PLN. 

Selanjutnya Desa Lamnga  pada tahun 1991 dipimpin oleh Keuchik Asri 

Ibrahim, tahun 1999 Desa Lamnga dipimpin oleh Keuchik Bukhari Harun, tahun 

2001 dipimpin oleh Keuchik Cut Afifuddin, tahun 2006 Desa Lamnga dipimpin 

oleh Keuchik ARani Zainun, dan pada tahun 2012 sampai sekarang Desa Lamnga  

dipimpin oleh M.Ali Ibrahim,SH.M.Si. 

Desa Lamnga merupakan salah satu desa yang mengalami kerusakan berat 

akibat bencana Gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada akhir tahun 
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2004 yang lalu, salah satu dampak dari kerusakan tersebut adalah berubahnya tata 

ruang desa dari kondisi awal sebelum terjadinya gempa dan gelombang tsunami. 

Kondisi ini secara langsung juga telah merusak aspek perekonomian dan sosial 

masyarakat Desa Lamnga. 

Pasca Tsunami  Jalan poros Desa sudah beraspal, sarana dan prasarana 

lainnya terbangun berkat bantuan NGO, sumber pendapatan masyarakat sudah 

beragam tetapi yang menjadi unggulan adalah usaha petani tambak dan usaha 

budidaya tiram. 

2. Banyaknya jumlah penduduk di Desa Lamnga 

Jumlah Kepala Keluarga di Desa  Lamnga sebanyak 276 KK (KK Laki-laki  219, 

KK Perempuan 57), sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur Desa  

Lamnga, terdiri dari: 

Umur 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Bayi < 1 tahun 7 Jiwa 5 Jiwa 12 Jiwa 

Balita 1-< 5 tahun 41 Jiwa 27 Jiwa 68 Jiwa 

5 s/d 6 tahun 23 Jiwa 17 Jiwa 40 Jiwa 

7 s/d 15 tahun 78 Jiwa 89 Jiwa 167 Jiwa 

16 s/d 21 tahun 61 Jiwa 58 Jiwa 119 Jiwa 

22 s/d 59 tahun 259 Jiwa 281 Jiwa 540 Jiwa 

60 tahun ke atas 50 Jiwa 62 Jiwa 112 Jiwa 

Jumlah 519 Jiwa 539 Jiwa 1.058 Jiwa 
Tabel 1 : Jumlah Penduduk 

3. Topografi dan jarak ke pemerintahan 

Wilayah Desa Lamnga merupakan daerah daratan rendah dengan 

ketinggian 3,5 meter di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh sungai,  dengan  
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suhu udara  rata-rata  sedang.  Batas wilayah administrati Lamnga adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baro Kecamatan Mesjid Raya; 

b. Sebalah selatan berbatasan dengan Desa Lam Ujong Kecamatan 

Baitussalam; 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambada Lhok Kecamatan 

Baitussalam; 

d. Sebalah Timur berbatasan dengan Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya. 

Desa Lamnga adalah salah satu desa dari 609 di Kabupaten  Aceh Besar, 

dan dari 13 Desa di Kecamatan Mesjid Raya, dengan jarak : 

a. 18 km dari Kantor Kecamatan; 

b. 64 km dari ibukota Kabupaten; 

c. 12 km dari ibukota Provinsi. 

4. Pembagian Wilayah 

Desa Lamnga terdiri dari 4 Dusun,  Luas wilayah Dusun yang ada di Desa 

Lamnga sesuai dengan dataran, area rawa-rawa berdasarkan pembagian oleh tetua 

dahulu adalah sebagai berikut:  

a. Dusun Beuladeh; 

b. Dusun Seulanga; 

c. Dusun Dibakme; 

d. Dusun Lamkuta. 
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5. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. 

Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan 

pendapatan penduduknya. Mata pencaharian penduduk Desa Lamnga sebagian 

besar sebagai petani dan nelayan karena letak geografis desa ini sebagian besar 

tanah pertanian dan di pesisir laut. Di samping itu keadaan ekonomi masyarakat 

Desa Lamnga ditopang oleh sumber-sumber lain seperti peternak, pengrajin, 

tukang jahit, jualan, mortir, tukang kayu, tukang batu, tukang kue, supir, pegawai 

negeri sipil (PNS), polri, bidan atau perawat, pegawai swasta dan sebagainya. 

3.2 Pengelolaan Lahan Tambak Antara Pemodal dan Penggarap di Desa  

Lamnga 

3.2.1 Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan tambak 

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah 

seperti yang telah terjadi di Desa Lamnga. Rasa tolong-menolong dan 

kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek 

perjanjian kerjasama lahan tambak di Desa Lamnga. Masyarakat sudah sejak dulu 

melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa 

tersebut. 

Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilakukan karena masih 

melekatnya prinsip kebersamaan dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah 

mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat 

mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan, pemodal dan penggarap. 



34 
 

Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu 

masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Secara umum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lamnga 

pada pengelolaan lahan tambak dimana terdapat tiga pihak yaitu pemilik lahan, 

pemodal, dan penggarap. Sistem pengelolaannya dengan cara pemilik lahan 

menyewakan lahan tambaknya ke pemodal dengan menggunakan akad sewa-

menyewa dalam Islam disebut dengan ijārah. Kemudian pemodal mencari 

seorang penggarap untuk mengelola tambak yang telah di sewakannya 

dikarenakan seorang pemodal ini tidak ahli dalam penggarapan.  

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Lamnga, pemilik lahan 

menyewakan lahan tambak karena berbagai alasan di antaranya yaitu menurut 

bapak Abdullah yang melakukan penyewaan lahan tambak ini karena keinginan 

memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan 

untuk bisa bekerja. Selain itu dia juga mempunyai lahan yang luas sehingga tidak 

sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyaknya 

pekerjaan yang lain.1 

Sedangkan menurut Bapak Husaini mengatakan bahwa agar lahan 

miliknya yang pada awalnya kurang terpelihara menjadi terpelihara dan mampu 

berproduksi dengan baik, sehingga dapat berpenghasilan lebih.2 Sedangkan 

menurut Bapak Abdul Wahab hampir sama dengan pendapat Bapak Abdullah dan 

                                                           
1Wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai pemilik lahan pada tanggal 13 November 

2017. 
2Wawancara dengan Bapak Husaini sebagai pemilik lahan pada tanggal 15 November 

2017. 
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Bapak Husaini, yaitu karena kurangnya waktu untuk mengolah sendiri, serta 

kurangnya modal, tenaga dan keahlian untuk mengelola sendiri lahannya.3 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas terhadap pemilik 

lahan bisa ditarik satu pernyataan bahwa pemilik lahan hanya sebatas memberikan 

lahan tambak kepada pihak lain dan tidak dengan melakukan kerjasama atau tidak 

ikut serta dalam mengelola lahan tambak ini.  

Selanjutnya dari sisi pemodal atau orang yang telah menyewa lahan 

tambak dari pemilik tambak tadi, untuk kemudian dilakukan kerjasama 

pengelolaan lahan tambak dengan pihak penggarap. Salah satunya adalah bapak 

Sabirin beliau telah lama melakukan permodalan pada kerjasama ini, setelah 

beliau menyewa lahan tambak dari pemilik lahan kemudian mencari seorang 

penggarap yang ahli dalam bidang pertambakan dan juga dapat dipercaya. 

Pengelolaan lahan tambak beliau lakukan dikarenakan kurangnya waktu untuk 

mengolah sendiri, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan dan faktor usia yang sudah tua sehingga tidak mampu lagi dalam 

melakukan penggarapan sendiri.4 

Menurut bapak Samsul yang merupakan juga salah seorang pemodal pada 

kerjasama pengelolaan lahan tambak ini mengkhususkan dalam memilih 

penggarap yaitu untuk penggarap yang ahli dalam penggarapan,5 Sedangkan 

menurut Bapak Syarbini hampir sama dengan pendapat Bapak Samsul setelah 

                                                           
3Wawancara dengan Bapak  Abdul Wahab sebagai pemilik lahan pada tanggal 18 

November 2017. 
4Wawancara dengan Bapak Sabirin sebagai pemodal lahan tambak, pada tanggal 06 

Desember 2017. 
5Wawancara dengan Bapak Samsul sebagai pemodal lahan tambak, pada tanggal 09 

Desember 2017. 
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menyewakan lahan tambak beliau mencarikan penggarap yang ahli dan memiliki 

tanggung-jawab dalam melakukan penggarapan lahan ini. 

Masyarakat yang pada umumnya sebagai penggarap melakukan perjanjian 

kerjasama lahan tambak ini disebabkan karena mereka tidak memiliki 

lahan/tambak yang dapat digarap menjadi tempat berpenghasilan, sehingga 

mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga 

sehari-hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zulkarnain yaitu beliau 

melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena tidak mempunyai lahan tambak 

sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.6 

Apa yang diungkapkan oleh bapak Zulkarnain berbeda dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Muhammad. Hasil wawancara dengan Bapak 

Muhammad yaitu beliau telah lama melakukan kerjasama lahan tambak milik 

orang lain, dikarenakan lahan tambak yang beliau milik sedikit, dengan lahan 

yang sedikit tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi beliau 

meminta lahan pada masyarakat yang mempunyainya supaya dapat digarapdengan 

melakukan bagi hasil, Sehingga tercapai kebutuhan untuk keluarga.7  

Menurut beberapa penggarap yang lain, mereka melakukan kerjasama ini 

yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, selain itu juga karena tidak 

memiliki pekerjaan tetap.8 

                                                           
6Wawancara dengan Bapak Zulkarnain sebagai penggarap, pada tanggal 13 November 

2017. 
7Wawancara dengan Bapak Muhammad sebagai penggarap lahan pada tanggal 03 

Desember 2017. 
8Wawancara dengan Bapak Jarimin sebagai penggarap lahan pada tanggal 05 Desember 

2017. 
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Alasan-alasan pemodal dan penggarap melakukan perjanjian kerjasama 

pengelolaan lahan tambak berdasarkan dari wawancara diatas yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pemodal 

1. Mempunyai harta, namun tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri 

karena banyak pekerjaan yang lain.  

2. Pemodal memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak 

mempunyai harta yang berkecukupan sehingga timbul rasa tolong-

menolong.  

3. Pemodal ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan 

lahannya sendiri.  

4. Kurangnya tenaga yang dimiliki oleh pemodal karena faktor usia yang 

sudah tua. 

b. Penggarap   

1. Tidak memiliki tambak/lahan garapan. 

2. Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.  

3. Mempunyai lahan, tapi sangat kecil sehingga masih ada banyak waktu 

luang.  

4. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap. 

Sedangkan pelaksanaan akad perjanjian kerjasama lahan tambak yang 

dilakukan oleh warga Desa Lamnga yang berdasarkan hasil dari penelitian penulis 

adalah hanya berdasarkan persetujuan antara pemodal dan penggarap secara lisan. 

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Sabirin dan Bapak Samsul yaitu biasanya 
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pihak pemodal lahan melakukan perjanjian dengan lisan, tidak perlu ke aparat 

desa, apalagi harus ditulis di atas materai. Cukup dengan menemui penggarap dan 

apabila sudah disetujui maka perjanjian kerjasama ini langsung dilaksanakan, 

dikarenakan adanya rasa kepercayaan oleh keduabelah pihak.9 

Sedangkan menurut Bapak Syarbini, biasanya penggarap yang ingin 

menggarap lahan datang kepada pemodal untuk mengadakan akad perjanjian 

kerjasama, atau pemodal menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada 

tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Pada dasarnya dalam akad perjanjian 

kerjasama pengelolaan lahan tambak yang dilaksanakan di rumah pemodal 

tersebut hanya bersifat izin saja, artinya penggarap meminta izin kepada pemodal 

untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemodal 

mengizinkan maka perjanjian kerjasama lahan tambak tersebut sudah resmi 

dimulai menurut adat setempat.10 

Berdasarkan wawancara dengan pemodal lahan penulis juga melakuan 

wawancara dengan penggarap yang hasilnya sama seperti yang diungkapkan oleh 

pihak pemodal, bahwa penggarap mendatangi pihak pemodal untuk meminta  

untuk menggarap lahannya, jika diizinkan barulah keduabelah pihak menjalankan 

perjanjian kerjasama ini. 11 

Sedangkan menurut Bapak Zulkarnain yaitu beliau didatangi langsung 

oleh pihak pemodal lahan untuk melakukan kerjasama pengelolaan lahan tambak, 

                                                           
9Wawancara dengan Bapak Sabirin dan Bapak Samsul sebagai pemodal pada tanggal 06 

Desember 2017. 
10Wawancara dengan Bapak Syarbini sebagai pemodal pada tanggal 10 Desember 2017. 
11Wawancara dengan Bapak Muhammad sebagai penggarap lahan pada tanggal 03 

Desember 2017. 
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karena menurut pihak pemodal Bapak Zulkarnain memiliki keahlian yang bagus 

dan mudah untuk diajak bekerja sama.12 

Dari hasil penelitian antara pemodal lahan dan penggarap lahan penulis 

juga menyimpulkan bentuk-bentuk hak dan kewajiban para pihak, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pertama, Kewajiban Pemodal: 

a. Menyediakan lahan dan bibit 

b. Menentukan harga ikan dan udang yang siap dipasarkan   

c. Menentukan ketentuan bagi hasil tambak udang atau ikan tersebut seperti 

sepertiga, seperdua dan lain-lain 

d. Memberikan wewenang pengelola tambak udang atau ikan tersebut 

misalnya selama 2 (dua) tahun atau beberapa tahun.  

2. Kedua, kewajiban pengelola tambak ialah  

a. Memelihara ikan dan mengelola tambak 

b. Penentuan waktu tebar bibit (pertimbangan iklim dan cuaca) 

c. Pemberian pupuk (dan pakan bila diperlukan) sesuai kebutuhan 

d. Penentuan waktu panen 

e. Pengelola tambak ikan tidak diperbolehkan menjual hasil tambak ikan 

kepada orang lain tanpa seizin pemilik tambak. 

Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan tanpa mengikut 

sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya 

pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas dasar kepercayaan dan 

                                                           
12Wawancara dengan Bapak Zulkarnain sebagai penggarap lahan pada tanggal 13 

November 2017. 
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kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian ini maka 

secara otomatis kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak ini sudah dimulai.  

Akad perjanjian kerjasama lahan tambak di Desa Lamnga yang dilakukan 

secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi ini memang telah membudaya secara 

turun-temurun sejak zaman dahulu. Rasa saling percaya dan tolong-menolong 

yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian 

kerjasama seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat 

kebiasaan setempat. Warga Desa Lamnga beranggapan bahwa menghadirkan 

saksi (aparat desa) tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerjasama tersebut 

dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal yang 

seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah dan tidak berbelit-

belit.13 

Menurut kepala Desa Lamnga, perjanjian kerjasama lahan tambak ini 

dilakukan secara diam-diam, yaitu hanya pihak pemodal dan penggarap saja yang 

mengetahuinya. Mereka tidak pernah memberitahukannya atau meminta bantuan 

kepada kepala desa atau aparat desa dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama 

lahan tambak tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan di Desa Lamnga 

bahwa lahan milik orang yang tidak bisa mengelolanya, atau tidak memiliki waktu 

lebih untuk mengelolanya sendiri maka akan dikelolakan dengan menjalin 

kerjasama bagi hasil. Dengan demikian pemodal telah ikut berperan dalam bidang 

                                                           
13Wawancara dengan Bapak Samsul sebagai pemodal, pada tanggal 09 Desember 2017. 
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kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) selain itu lahan tambak pun akan 

terpelihara.14 

Dari wawancara tersebut, baik wawancara dengan para pemodal, dengan 

para penggarap dan dengan kepala desa tentang akad perjanjian kerjasama 

pengelolaan lahan tambak yang terjadi di Desa Lamnga dapat disimpulkan bahwa 

akad perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan saja dan tanpa 

menghadirkan saksi melainkan dengan persetujuan kedubelah pihak saja.  

3.2.2 Cara Pengolahan Lahan Tambak di Desa Lamnga 

Manusia adalah mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Mereka  

hanya bisa hidup sempurna berkat kerjasama antara mereka di dalam kelompok  

yang satu dengan kelompok yang lainnya. Sebelum kerjasama ini terjadi, maka 

terlebih dahulu dilakukan dengan hubungan kekeluargaan antara kedua belah 

pihak yang akan bekerjasama. Dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, 

maka terjadilah pertukaran ide dan pengalaman di antara keduanya. Sehingga 

terciptalah pengaruh timbal balik serta saling isi mengisi dan tolong-menolong.15 

Perjanjian pengelolaan lahan tambak merupakan suatu kesepakatan yang 

terjadi antara pemodal dengan pengelola dalam usaha yang dijalani bersama untuk 

mengelola lahan pertambakan dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut 

kesepakatan bersama. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara 

pemodal dengan penggarap dengan perjanjian bahwa penggarap diperkenankan 

                                                           
14Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim sebagai Kepala Desa Lamnga pada tanggal 10 

Desember 2017.  
15Wawancara dengan Bapak Syarbini sebagai pemodal, pada tanggal 10 Desember 2017. 
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oleh pemodal untuk menyelenggarakan usaha pertambakan, dengan pembagian 

hasil antara kedua belah pihak. 

Masyarakat Desa Lamnga banyak membudidayakan ikan bandeng dan 

udang vaname, karena ikan bandeng merupakan jenis ikan konsumsi yang tidak 

asing bagi masyarakat. Selain itu ikan bandeng mudah untuk dipelihara dan relatif 

tahan terhadap berbagai jenis penyakit yang biasanya menyerang ikan. 

Pengelolaan tambak ini bergantung dengan sistem irigasi yang lancar, karena 

pertumbuhan ikan selain bergantung dengan pakan juga dipengaruhi oleh 

pengairan tambak tersebut.16 

Berdasarkan hasil penilitian yang penulis lakukakan di Desa Lamnga, 

pihak penggarap melakukan cara pengolahan lahan tambak yaitu dengan dua cara, 

pertama intensif untuk pengolahan udang vaname dan yang kedua cara alami 

untuk ikan bandeng. Pertama dengan cara intensif, yang dilakukan oleh si 

penggarap dalam mengelola tambak yaitu: pembersihan tambak dan pengapuran, 

selanjutnya memasukkan air ketambak dari waduk penampung, dan pembersihan 

bakteri dengan insektisida dan lain-lain. Setelah satu minggu baru pemasukan 

bibit udang vaname. Selang dua hari baru diberikan pakan, bulan pertama pakan 

diberikan 10 kg perhari dan bulan kedua pakan bertambah menurut perkembangan 

udang dan ikan tersebut, bulan ketiga baru panen. Lama waktu yang diperlukan 

untuk memelihara udang ini adalah 1 bulan sampai dengan 3 bulan.17 

                                                           
16Wawancara dengan Bapak Jarimin sebagai penggarap lahan, pada tanggal 05 Desember 

2017.  
17Wawancara dengan Bapak Muhammad sebagai penggarap lahan pada tanggal 03 

Desember 2017. 
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Sedangkan yang kedua cara alami, dilakukan oleh penggarap yaitu: 

pembersihan tambak dan pengapuran, selanjutnya memasukkan air ketambak dari 

waduk penampung, dan pembersihan bakteri dengan insektisida dan lain-lain. 

Setelah 2 hari langsung pemasukan bibit ikan bandeng. Satu bulan pertama bibit 

ikan bandeng hanya hidup dengan pakan alami, artinya pakan yang berasal dari 

alam, baik yang melalui proses budidaya ataupun mendapatkannya langsung dari 

habitat aslinya di dalam air. Pada bulan ke dua dan tiga baru diberikan umpan 

yang dibeli oleh si penggarap. Lama waktu yang diperlukan untuk memelihara 

ikan bandeng ini adalah 2 bulan sampai dengan 3 bulan.18 

Adapun sebagian masyarakat Desa Lamnga ini melakukan pembagian 

tugas kerjasama tambak dalam penyediaan benih pakan ikan dan udang adalah 

dari pemodal.  

 

3.2.3 Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak 

Masyarakat Desa Lamnga ini termasuk masyarakat yang mempunyai rasa 

solidaritas yang sangat tinggi. Mereka termasuk dalam masyarakat yang patuh 

terhadap adat istiadat. Rasa solidaritas yang mereka miliki, mereka tuangkan 

dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dan bahu-membahu dalam 

berbagai hal dalam mewujudkan kemakmuran desa tersebut.  

Salah satu bentuk rasa solidaritas, yang  mereka tuangkan dalam bidang 

perikanan ialah dalam bentuk bagi hasil pertambakan, maka tidak banyak bagi 

mereka jika ada salah satu diantara warga yang mempunyai lahan tambak tetapi ia 

                                                           
18Wawancara dengan Bapak Zulkarnain sebagai penggarap lahan, pada tanggal 13 

November 2017. 
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tidak mempunyai keahlian dalam pengelolaannya atau tidak sempat untuk 

mengerjakannya karena ada pekerjaan lain, maka berkenan menawarkan  

lahannya untuk dikelola kepada orang yang tidak mempunyai lahan, tetapi ia 

mempunyai keahlian dalam mengelolanya. Dalam hal ini, mereka mempunyai 

pandangan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan masing-

masing adalah dengan cara  mengadakan sistem bagi hasil atau kerjasama.19  

Perjanjian pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa 

Lamnga hanya dilakukan oleh kedua pihak saja, yaitu pihak pemodal lahan dan 

penggarap lahan tergantung pada cara pengolahan lahan tambak yang dilakukan 

oleh para pihak. Jika pengolahan lahan tambak yang dilakukan si penggarap 

dengan cara intensif, maka bagi hasil yang didapatkan oleh pihak penggarap 

adalah 10 % dari hasil kotor, yaitu semua hasil yang belum dikurangi dengan 

biaya yang telah dikeluarkan (modal) dalam mengelola lahan tersebut seperti 

pengadaan benih, pupuk, peralatan, biaya penanaman, biaya panen.20 

Kemudian jika pengolahan lahan tambak yang dilakukan si penggarap 

dengan cara alami, maka bagi hasil yang diperoleh adalah 2/3 untuk pemodal dan 

1/3 untuk penggarap. Artinya dari semua hasil panen tersebut modal awal 

dikembalikan dan labanya dibagi dua. Pemilik medapatkan bagian 2/3 (dua 

pertiga) karena pemilik yang menyiapkan lahan ikan bandeng untuk tambak 

tersebut di Desa Lamnga. Sedangkan pengelola hanya mengelola tambak ikan 

sampai mendapatkan hasil, maka 1/3 (satu pertiga) untuk Penggarap. Cara 

                                                           
19Wawancara dengan bapak Sabirin & Syarbini  sebagai pemodal pada tanggal 10 

Desember 2017.  
20Wawancara dengan bapak Samsul dan bapak Jarimin sebagai pemodal dan penggarap 

pada tanggal 09 Desember 2017. 
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pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan 

(memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan 

kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak, ketentuan ini adalah 

ketentuan menurut perjanjian yang telah ditentukan. 21 

Setelah penulis memaparkan tentang pembagian hasil pengelolaan lahan 

tambak diatas penulis juga ingin membahas sedikit tentang keuntungan dan 

kerugian pada pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga. Setiap kerjasama bagi 

hasil lahan tambak, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, 

atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan 

oleh penggarap adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad 

perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling 

mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari 

keuntungan adalah disyariatkan kecuali jika didapat dengan cara yang haram.22 

Dalam pengelolaan lahan tambak ini tidak selalu para pihak mendapatkan 

keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya 

gagal panen pada lahan pertambakan. Seperti yang terjadi di Desa Lamnga juga 

pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh: 

1. Rusaknya saluran penampungan air laut untuk mengaliri air ke tambak yang 

mengakibatkan kurangnya pasokan air laut, maka membutuhkan waktu yang 

lama dalam memperbaikinya sehingga menyebabkan kekeringan pada lahan 

tambak, udang maupun ikan akan mati secara perlahan di tambak tersebut. 

                                                           
21Wawancara dengan Bapak Zulkarnain dan Bapak Syarbini sebagai penggarap lahan dan 

pemodal, pada tanggal 13 November 2017. 
22Adiwarman A. Karim, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 

hlm. 78. 
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Jiia terjadi demikan maka kerugian ditanggung oleh pemodal dan 

penggarap.23 

2. Temperatur suhu udara tidak normal bisa berdampak pada nafsu makan 

udang berkurang. Dengan demikian, perkembangbiakan tidak normal 

hasilnya udang tidak mengalami masa pergantian kulit. Hal tersebut terjadi 

terus menerus sampai pada akhirnya udang yang ada ditambak terjangkit 

penyakit, ingsang merah, badan merah, ekor koreng dan akhirnya mati. Jika 

terjadi demikian maka kerugian akan ditanggung oleh pemodal dan 

penggarap, dikarenakan permasalahan ini bukan diakibatkan oleh kealalaian 

penggarap maupun pemodal, tetapi terjadi diluar dugaan para pihak.24 

3. Kualitas benih yang rendah dan terinfeksi virus white spot (WSSV), benih 

ataupun bibit ikan dan udang merupakan awal mula untuk melakukan 

pertambakan, jika di awal tidak memilih benih yang bagus maka akan 

mempersulit pada proses pengelolaan lahan tambak bahkan dapat 

mengalami kerugian besar, baik itu uang juga waktu. Jika terjadi demikan 

maka kerugian ditanggung oleh pemodal.25 

Setelah melakukan penelitian di Desa Lamnga maka apabila terjadi gagal 

panen atau kerugian, pihak yang menanggung kerugian disini yaitu dari pihak 

pemodal dan penggarap.  

                                                           
23Wawancara dengan Bapak Muhammad sebagai penggarap, pada tanggal 03 Desember 

2017. 
24Wawancara dengan Bapak Jarimin sebagai penggarap, pada tanggal  05 Desember 

2017. 
25Wawancara dengan Bapak Zulkarnain sebagai penggarap, pada tanggal 13 November 

2017. 
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3.3 Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Syirkah Mudhārabah dalam 

Pengelolaan  Lahan Tambak 

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya 

dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi 

oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu 

diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan. 

Hukum Fiqih Islam dapat berubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga 

dengan hukum syirkah ataupun perikatan di bidang pertambakan ini sebagai salah 

satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih 

(fuqaha). 

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan: 

لت  َعاُقدى ااَلْصُل ِفى اْلَعْقدى رىَضى اْلُمتَ َعاقىَدْينى َونَتىْيَجُتهُ  ِى  ُُ ََااىْلتىََََا   
Artinya: “Hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak 

yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling 

ditentukan dalam akad tersebut”.26 

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan 

berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Seperti 

yang terjadi di Desa Lamnga, berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan 

analisis terhadap pelaksanaan akad perjanjian kerjasama lahan tambak yang 

                                                           
26Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam 

Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 184. 
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terjadi di Desa Lamnga. Akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak ini 

di dalam muamalah sering dikenal dengan istilah Akad Syirkah Mudhārabah. 

Akad Syirkah Mudhārabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik 

modal dengan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

bagihasil. Keuntungan dibagi atas kesepakatan, sedangkan untuk kerugiannya 

ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Apabila 

penyertaan berbentuk finansial, berarti kerugian akan ditanggung oleh pemilik 

modal, sedangkan apabila penyertaan berupa tenaga berarti kerugian akan 

ditanggung oleh pihak pengelola selama kerugian bukan disebabkan unsur 

kelalaian dan kecurangan.27 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lamnga, penulis mengambil 3 (tiga) 

sampel tempat pertambakan yaitu dua tambak ikan bandeng dan satu tambak 

udang vaname, bahwa pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarap 

di Desa Lamnga ini memakai sistem syirkah mudhārabah modal seluruhnya 

berasal dari pemodal lahan tambak dan penggarap lahan sebagai pekerja. Pemodal 

lahan sebagai shāhib al-māl yang menyerahkan modal seluruhnya kepada 

penggarap sebagai mudhārib yang mengelola modal tersebut. Sedangkan 

keuntungan dibagi dua antara shāhib al-māl dengan mudhārib setelah modal awal 

dikeluarkan. Akad dalam kerjasama ini antara shāhib al-māl dengan mudhārib, 

bahwa mudhārib telah mengelola modal shāhib al-māl hal ini terdapat unsur 

tolong-menolong. 

                                                           
27Buhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 

112. 
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Pelaksanaan kerjasama ini jika ditinjau menurut fiqh muamalah dapat 

dilihat dari beberapa sisi, yaitu:  

1. Rukun 

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan  

syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang 

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya 

sesuatu itu.28 

Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu: 29  

a) Sighat atau ijāb qabūl, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing 

kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk  

melaksanakannnya.  

b) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. 

Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi 

keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, 

pandai dan tidak dipaksa untuk membelanjakan hartanya.  

c) Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini 

bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, 

maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak 

diketahui karena tidakdapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan 

syirkah, yaitu mendapat keuntungan. 

                                                           
28Abdul Azis Dahlan, ed. , Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Houve, 1996), hlm. 1510. 
29Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 213. 
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Bahwa dalam kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga secara 

rukun syirkah mudhārabah terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang membuat 

akad (al-‘aqidain) pertama adanya pemodal lahan (shāhib al-māl), dan kedua 

adanya penggarap sebagai pekerja (mudhārib). Pernyataan kehendak kedua belah 

pihak (shighat) dilapangan yaitu setelah pemodal lahan menyewa lahan dari 

pemilik lahan, langsung menghadap si penggarap untuk melakukan pekerjaan 

lahan yang disepakati oleh si penggarap. Penggarap lahan telah sepakat 

bekerjasama pada pemodal lahan, hal ini terdapat bahwa penggarap berjanji akan 

mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pemodal, kata sepakat disini 

menurut adat istiadat setampat, menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama ini 

sudah dimulai. 

Akad mudhārabah dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, 

namun suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan 

sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS: Al-

Baqarah ayat 282: 

                      ... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.....”. 

Dari potongan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT 

menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis, 

namun dibolehkan untuk akad mudhārabah dengan secara lisan. 
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Dilihat dari sisi akad, bahwa akad yang digunakan di lapangan sudah 

sesuai dengan fiqih muamalah yaitu melakukan perjanjian kerjasama secara 

langsung (lisan) dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun dibolehkan dengan cara 

lisan, namun pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui lisan ini, 

para ulama membuat suatu kaidah fiqih yang menyatakan bahwa: 

 اْلكىَتاُب َكاْلْىطَابى 
“tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”. 

Menurut ulama Hanafiyah lafal-lafal ijāb, yaitu dengan menggunakan asal 

kata dan derivasi dari kata mudhārabah, muqāradhah dan muamalah serta lafal-

lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal 

berkata, “ambillah modal itu berdasarkan akad mudhārabah dengan catatan 

bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, 

saya mendapatkan setengah, atau seperempat,atau sepertiga, atau yang lainnya 

dari bagian-bagian yang diketahui”. 

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini 

berdasarkan akad muqāradhah atau muamalah” atau berkata “Ambillah modal ini 

dan kelolalah, keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita 

bersama, saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan 

tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang 

menunjukkan makna akad mudhārabah. Dalam akad, yang dijadikan patokan 

adalah maknanya bukan bentuk lafalnya. Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan 

perkataan ‘amil (pengelola mudhārabah). “ saya ambil,” atau, “saya setuju,” atau 
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“saya terima”, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijāb dan qabūl, maka akad 

mudhārabah-nya telah sah.30 

Maka dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisis sesuai dengan 

hasil penelitian yang ada di Desa Lamnga bahwa penerapan sighat (ijāb dan 

qabūl) yaitu secara lisan dan berlaku perjanjian bagi para pihak maka adanya hak 

dan kewajiban yang harus diijalankan oleh kedua belah pihak. 

Kemudian peneliti juga melihat pada objek akad (mahallul al-‘aqd) yaitu 

bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Pada pengelolaan lahan tambak di Desa 

Lamnga yaitu memelihara ikan ataupun udang di tambak, sedangkan tujuan akad 

(maudu’ al-‘aqd) adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu untuk menukarkan 

hasil peliharaan ikan atau udang di tambak dengan uang.   

2. Syarat 

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun. Bila rukun 

dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga 

transaksi tersebut menjadi fāsid (rusak). Berikut syarat-syarat syirkah: 

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah secara 

umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk  

persyaratan dalam shighah syirkah, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan 

ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu:31 

1. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan 

bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, 

                                                           
30Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 479. 
31Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 105 
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seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali 

untuk barang-barang tertentu. 

2. Syarat fāsid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam 

akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya 

belum satu tahun. 

3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh 

pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan 

secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain. 

Dari teori yang dipaparkan di atas maka penulis dapat menganalisis dari 

hasil penelitian untuk para pihak telah terpenuhi, yaitu orang yang baligh, berakal 

dan merdeka bukan budak, kemudian dari segi sighatnya juga telah terpenuhi 

yaitu dengan menggunakan lafal “sepakat” atau secara lisan. 

Kemudian dari segi permodalan, modalnya berbentuk uang tunai 

dilapangan yaitu pemodal lahan yang memberi modal, jumlah modal jelas, 

diserahkan langsung kepada penggarap (pengelola) lahan itu setelah akad 

disetujui di lapangan yaitu semua pembekalan termasuk pakan diberikan pada 

penggarap. Pada pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad di 

lapangan tidak dijelaskan karena masyarakat sudah mengerti mengenai 

keuntungan berdasarkan kebiasaan yang disebut dengan adat setempat (‘urf), 

pembagian keutungan diambil dari hasil perikatan itu, bukan dari harta lain.  

Syarat akad juga telah terpenuhi yaitu pihak-pihak yang melakukan akad 

dipandang telah mampu bertindak menurut hukum dan obyek akad itu, diakui oleh 
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syara’. Menurut peneliti bahwa secara rukun dan syarat dalam kerjasama ini telah 

terpenuhi. 

3. Bagi hasil dan tanggung jawab kerugian 

Sehubungan dengan masalah bagi hasil dan tanggung jawab jika terjadi 

kerugian, dalam Islam telah diatur, seperti yang penulis jelaskan di bab II. bahwa 

kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong-menolong adalah sangat 

dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil lahan tambak ikan bandeng dan udang vaname 

yang diterapkan masyarakat Desa Lamnga berdasarkan kesepakatan keduabelah 

pihak dan menurut adat kebiasaan masyarakat, perjanjian ini dilakukan secara 

lisan oleh kedua belah pihak saja, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi. 

Menurut peneliti bahwa bagi hasil antara pemodal lahan dengan penggarap 

lahan secara teori sudah terpenuhi, yaitu hasil dari pendapatan dibagi sepertiga. 

seperti dalam teori syarat yang berkaitan dengan keuntungan. Pertama, besarnya 

keuntungan harus diketahui dan keuntungan merupakan bagian milik bersama, 

yaitu pada pelaksanaanya bahwa pembagian keuntungannya jelas 2/3 untuk 

pemodal lahan dan 1/3 untuk penggarap dan sebagainya menurut kesepakatan 

bersama. 

Sedangkan pada tanggung jawab kerugian menurut akad syirkah 

mudhārabah adalah jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi 

tanggunng jawab mudhārib atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, 

sedangkan kerugian dalam modal mudhārabah menjadi tanggung jawab pemilik 

modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai 
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syarat rusak (fāsid) adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak 

dari modal, maka hanya menjadi tanggungan pemilik modal.32 

Berdasarkan teori syirkah mudhārabah diatas bahwa segala bentuk 

kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak 

saja yaitu pihak pemodal, penggarap tidak menanggung kerugian apapun kecuali 

pada usaha dan kerjanya saja. Sedangkan pada pelaksanaan di lapangan adanya 

penanggungan yang diberikan pemodal kepada penggarap padahal penyebab 

terjadinya kerugian tersebut bukan disebabkan oleh penggarap. Maka dalam hal 

ini tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai 

dengan hukum Islam. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

kerjasama pengelolaan lahan tambak ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai 

dengan Syirkah al-Mudhārabah.  

                                                           
32Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 487. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di 

lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga 

Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh tiga pihak 

yaitu pertama pemilik lahan, kedua pemodal lahan dan ketiga penggarap lahan. 

Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pemodal lahan, kemudian antara 

pemodal lahan dan penggarap lahan melakukan kerjasama dalam bentuk 

pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan dengan kesepakatan 

kedua belah pihak saja. Akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak 

di Desa Lamnga dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-

menolong antara sesama manusia.  

2. Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah, dari keseluruhan akad perjanjian 

kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga dari segi rukun dan 

syaratnya telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad syirkah mudhārabah 

dimana perjanjian ini dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal lahan 

dan penggarap lahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal 

dari pemodal lahan dan penggarap lahan sebagai pekerja. Kemudian pada 

sistem bagi hasilnya juga menggunakan akad syirkah mudhārabah, dimana 

keuntungan dibagi dua antara pemodal lahan dengan penggarap lahan sesuai 
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dengan cara pengolahan lahan tambak, yaitu secara intensif dan alami. Namun 

dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para 

jumhur ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang 

menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap. 

Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan 

dalam syirkah mudhārabah dijelaskan bahwa apabila Shāhib al-māl 

mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah 

syarat seperti ini batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh 

Shāhib al-māl. Walupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap 

mau melakukan praktik perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor 

kebutuhan.  

 

B. Saran-saran 

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan 

beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Lamnga 

khususnya, dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dari pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemodal lahan dan penggarap lahan 

hendaklah disaksikan oleh beberapa orang saksi, supaya memberikan jaminan 

hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kesalahpahaman mengenai pembagian hasil pertambakan. 

2. Kepada pemodal lahan agar membuat sebuah surat perjanjian ketika 

melakukan kerjasama walaupun kerjasama tersebut tidak berbadan hukum. 
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Misalnya, dalam surat perjanjian tersebut di cantumkan tanggal pembuatan 

perjanjian, nama pemodal lahan, penggarap dan saksi yang mengetahui 

kerjasama tersebut.  Baik mengenai kesepakatan maupun bagi hasil harus ada 

kejelasan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. 

3. Kepada masyarakat Desa Lamnga agar selalu meningkatkan hasil perikanan 

untuk menjunjung perekonomian. Dalam islam dianjurkan untuk melaksanakan 

bagi hasil dengan prinsip syirkah mudhārabah.  
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