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ABSTRAK 

Pratiwi, Rusita Fitriana Arum. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di  Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo.Dosen Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

 

Kata Kunci : Mud{a>rabah, Tengkulak dan Juragaan Buah. 

Kerjasamamerupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Seperti 

yang dilakukan masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan  Balong 

yaituKerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah dan Tengkulak.Dalam 

kerjasama tersebut juragan buah bertindak sebagai pemodal (s}o>hib al-ma>l) 

sedangkan tengkulak (mud}a>rib) sebagai pengelola usaha.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapaperasalahan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan 

tengkulak di  Desa Karangpatihan Kec.Balong Kab. Ponorogo? (2) Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan 

buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kec.Balong Kab. Ponorogo? (3) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan kerugian kerjasama jual 

beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kec.Balong 

Kab. Ponorogo? 

Jenis penelitian inimerupakan penelitian lapangan (field research) serta 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah 

metode induktif dengan tahapan reduksi, display data dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Akad kerjasama jual 

beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di  Desa Karangpatihan, terdapat  

dua model akad kerjasama yaitu pertama, akad kerjasama tanpasyarat telah sesuai 

dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad mud{a>rabah 

dan kedua, akad kerjasama dengan syarat, belum sesuai dengan hukum Islam 

karena adanya persyaratan dalam kerjasama tersebut menghalangi pengelola 

usaha untuk menjalankan usaha sesuai keahliannya serta belum sesuai dengan 

ketentuan akad mud{a>rabah. Kedua, Bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara 

juragan buah dan tengkulak di  Desa Karangpatihan, yaitu pembagian keuntungan 

kedua model akad kerjasama tersebut jumlahnya adalah sama karena pekerjaan 

yang dilakukan juga sama dan telah memenuhi unsur keadilan serta telah sesuai 

dengan ketentuan akad mud{a>rabah  yaitu sepertiga atau setengah dari keuntungan 

dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, Penanggungan kerugian 

kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulakdiDesa Karangpatihan, 

yaitu telah sesuai dengan hukum Islam, karena penanggungan kerugian dalam 

kedua model kerjasama tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan 

kerugian yang dialami oleh tengkulak dalam kerjasama tersebut berupa rugi waktu 

dan tenaga selama menjalankan usaha. 



3 
 

 

 

 

 



4 
 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Muamalah merupakan aturan dari Allah yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia lainnya dalam usaha untuk mendapatkan alat- alat 

keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik yang sesuai dengan 

syariat Islam.
1
 Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan- 

aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara 

manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan 

mengembangkan harta benda yang dimiliki. Di dalam muamalah terdapat 

beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu: 

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada 

dalil yang menunjukkan pengharaman dan pelarangannya. 

2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling 

ridho).  

3. Menghindari kemadharatan dan mengutamakan atau mendahulukan 

kemaslahatan.  

4. Tidak melakukan perbuatan yang aniaya dan tidak boleh dianiaya.
2
 

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. Karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta 

                                                           
1
Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 289. 
2
Ahmad Azhar Basyir,  Asas- Asas Hukum Mu‟amalah (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: UII Press, 2000),15-16. 
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kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Adapun salah satu ragam dari 

bekerja adalah berbisnis.
3
 Dalam konteks bisnis, seseorang juga tidak 

mampu mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang 

lain sepanjang perjalanan usahanya, misalnya saja membutuhkan 

karyawan, konsumen, pemasok, perbankan ataupun pemerintah dalam 

bentuk aturan.
4
 Adapun hukum Islam juga memberi kesempatan luas bagi 

perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.  

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna serta 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sehingga, dalam 

kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan hukum 

yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup 

masyarakat disebut muamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia 

diciptakan oleh Allah dimuka bumi untuk menjalan kewajiban dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu masalah duniawi maupun 

ukhrowi. Dalam masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi 

kebutuhan tanpa adanya interaksi antara sesama manusia dan 

lingkungannya. Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur agar 

terjadi keselarasan dan keteraturan antara manusia satu dengan yang 

lainnya.
5
Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia, yang akan 

selalu berkaitan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 

                                                           
3
Muhammad Ismail Yustanto, Muhammad Kareber Widjajakusuma, Menggagas Bisnis 

Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17. 
4
Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240. 

5
Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras, 2011),7. 
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hidupnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, kerjasama dan 

lain sebagainya.
6
 

Dalam mencapai suatu keinginan, kebutuhan dan tujuan hidupnya, 

manusia harus mengikuti segala aturan yang ada baik itu aturan umum dari 

Negara maupun aturan yang bersifat khusus dari Allah Swt. Maka, 

diperlukan suatu kerjasama yang harmonis antara semua pihak untuk 

menjadikan kegiatan tersebut saling menguntungkan dan tidak saling 

merugikan. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan 

pada kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk 

kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Dalam melakukan 

kegiatan bersama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya akan 

terdapat sebuah perjanjian. Dengan adanya sebuah perjanjian, maka akan 

menimbulkan adanya sebuah perikatan diantara kedua belah pihak yang 

tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing 

pihak.
7
 

Disisi lain Islam juga memberikan bantuan dalam rangka 

merealisasikan norma-norma hukum mu‟amalat dengan tujuan untuk 

mendatangkan kemashlahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, 

menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan 

dalam kesempitan. Salahsatu bentuk kerja sama dengan jalan 

bermu‟amalat adalah kerja sama bagi hasil (kerja sama antara pemilik 

                                                           
6
Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 194. 

7
Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi (Jakarta: Grasindo, 2008), 29.  
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modal dengan pengelola). Di dalam Islam akad kerja sama ini dapat 

memudahkan orang dalam menjalankan suatu usaha, karena sebagian 

mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada 

juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk 

mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat Islam membolehkan 

kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara 

mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dan pengelola 

memanfaatkan harta yang diberikan oleh pemilik. Dengan demikian 

terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu 

akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
8
 

Dalam praktik kegiatan bermuamalah hal yang sangat signifikan 

dibutuhkan adalah adanya akad. Akad merupakan dasar suatau hubungan 

manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sah tau tidaknya suatu 

transaksi itu ditinjau dari sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Akad 

dalam hukum Islam bermacam- macam diantaranya akad jual beli, akad 

musha>rakah, akad mud{a>rabah, ijarah, akad wakalahdan lain 

sebagainya.Salah satu transaksi yang sering terjadi di masyarakat ialah 

kerjasama. Kerjasama dalam teori Islam adalah mud{a>rabah. Secara istilah 

mud{a>rabah menurut Muhammad adalah suatu perkongsian antara dua 

pihak dimana pihak pertama (s}o>hib al-ma>l) menyediakan modal dan pihak 

kedua (mud}a>rib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha dibagikan 

sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama, mana kala rugi s}o>hib al-

                                                           
8
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278. 
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ma>lakan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan 

menejerial (manajerial skil) selama proyek berlangsung. 
9
 

Mud{a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana 

pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (s}o>hib al-ma>l) yang 

menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai 

pengelola usaha (mud}a>rib). Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak 

dan biayanya dalam bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang 

dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh s}o>hib 

al-ma>lsepanjang kerugian itu bukan akibat mud}a>rib. Sedangkan 

mud}a>ribmenanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang 

telah dilakukan untuk menjalankan usaha.Namun jika kerugian itu di 

akibatkan karena kelalaian mud}a>rib, maka mud}a>ribharus 

bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
10

 

Dalam mud{a>rabahkepercayaan adalah unsur yang paling penting yaitu 

kepercayaan dari s}o>hib al-ma>lkepada mud}a>rib. Kepercayaan merupakan 

unsur terpenting karena dalam transaksi mud{a>rabah, s}o>hib al-ma>ltidak 

boleh meminta jaminan atau agunan dari mud}a>rib dan tidak boleh ikut 

campur di dalam pengelolaan proyek atau usahayang notabenenya 

dibiayai dengan dana s}o>hib al-ma>lterebut. Tanpa adanya kepercayaan dari 

                                                           
9
Muhammad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta : VII Press, 

2000), 24.  
10

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah(Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 

224. 
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s}o>hib al-ma>lkepada mud}a>rib, maka perjanjian transaksi mud{a>rabah tidak 

akan terjadi. Oleh karena unsur kepercayaan adalah unsur  penentu, maka 

dalam perjanjian mud{a>rabah maka s}o>hib al-ma>ldapat mengakhiri 

perjanjian mudharabah secara sepihak apabila s}o>hib al-ma>ltidak lagi 

memiliki kepercayaan terhadapa mudharib. 
11

 

Menurut ulama Syafi‟iyah, rukun- rukun qiradh ada enam, yaitu 

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang- barangnya 

2. Orang yang bekeja,, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik 

barang.  

3. Akad mud{a>rabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang 

4. Ma>l, harta pokok atau modal  

5. „Amal, pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba 

6. Keuntungan 

Menurut Syayid Sabiq, rukun mud{a>rabah adalah ijab dan Kabul yang 

keluar dari orang- orang yang memiliki keahlian.
12

 

Hukum mud{a>rabah berbeda- beda karena adanya perbedaan- 

perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam 

mud{a>rabah juga tergatung pada keadaan. Karena pengelola modal 

perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka 

pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam 

pengelolaannya, dan kedudukan modal ialah sebagai wikalah alaih.Ketika 

                                                           
11

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 296.  
12

Hendi suhendi, Fiqh Muamalah,138. 
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harta ditasharufkanoleh pengelola, harta tersebut berada di bawah 

kekuasaan pengelola, sedang harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta 

tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta tersebut 

rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila 

kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.
13

.  

Namun, pada praktiknya di Desa Karangpatihan Kec Balong Kab 

Ponorogo akad kerjasamajuragan buah dan tengkulak tersebut didasarkan 

pada kesepakatan yang telah dibuat oleh masing- masing pihak yaitu 

pemilik modal dan pengelola usaha. Perjanjian kerjasama tersebut 

dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho tanpa ada paksaan 

dari masing- masing pihak serta rasa saling percaya sehingga perjanjian 

dilakukan tanpa adanya surat kesepakatan yang ditulis secara khusus. 

Namun, dalam perjanjian semacam ini tidak jarang menimbulkan 

kesalahfahaman serta konflik.Yangdapat menyebabkan tidak terpenuhinya 

hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh masing- masing 

pihak.Kerjasama jual beli jeruk antara tengkulak dan juragan buah di Desa 

Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo dilakukan dengan dua model 

yaitu 

1. Akad kerjasama yang tidak syaratkan yaitu juragan buah 

memberikan modal kepada tengkulak untuk diolah dan digunakan 

untuk membeli jeruk dari petani agar menghasilkan keuntungan 

tanpa mensyaratkan untuk menjual kembali hasil panen kepada 

                                                           
13

Ibid, 141., 
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juragan buah yang memberi modal sehingga tengkulak memiliki 

kebebasan untuk menjual hasil penen kepada siapapun.  

2. Akad kerjasama yang disyaratkan yaitu juragaan buah memberikan 

modal kepada tengkulak untuk diolah dan digunakan untuk membeli 

jeruk dari petani agar menghasilkan keuntungan dengan syarat hasil 

panen akan dijual kembali kepada juragan buah yang memberi 

modal. 
14

 

Dalam kedua model akad kerjasama juragan buah dan tengkulak 

pembagian keuntungan telah dibuat dan disepakati bersama yang pada 

umumnyadilakukan dengan persentase 70%-80% keutungan untuk juragan 

buah sedangkan 20%-30% sisanya untuk tengkulak buah selaku pengelola 

usaha. Dalam kerjasamatersebut penangung kerugian telah dijelaskan yaitu 

yang bertangung jawab atas kerugian adalah pemilik modal selama 

kerugian tersebut bukan akibat kelalaian ataupun kecurangan pengelola 

modal. Namun pada kenyataannya yang menanggung kerugian adalah 

pemilik modal, meskipun kerugian tersebut terjadi akibat oleh kelalaian 

serta kecurangan yang dilakukan pengelola usaha yang tidak diketahui 

oleh juragan buah yang telah melanggar kesepakatan yang telah dilakukan 

pada saat awal perjanjian kerjasama dilakukan padahal kerugian tersebut 

seharusnya dapat dibebankan juga kepada pengelola usaha.
15

 

Berawal dari paparan latar belakang di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang membutuhkan penelitian mendalam antara lain perihal 

                                                           
14

 Yaidi, Hasil Wawancara, 09 Februari 2019.  
15

Randim, Hasil Wawancara, 12Februari 2019. 
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dua model akad kerjasama juragan buah dan tengkulak di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong, perihal bagi hasil kerjasama juragan 

buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, dan 

perihal penanggung kerugian kerjasama juragan buah dan tengkulakyang 

terjadi diDesa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

tersebut, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam yang 

tertuang dalam bentuk skripsi dengan mengambil judulyaitu :  

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA 

JUAL BELI JERUK ANTARA JURAGAN BUAH DAN 

TENGKULAK DI  DESA KARANGPATIHAN KEC BALONG KAB 

PONOROGO”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama jual beli 

jeruk antara juragan buah dan tengkulak di  Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama jual 

beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak diDesa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan kerugian 

kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisistinjauan hukum Islam terhadap 

akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di  

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisistinjauan hukumIslam terhadap 

bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak 

di  Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap 

penanggung kerugian kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan 

tengkulak di  Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam khazanah 

intelektual Islam dan hukum ekonomi Islam khususnya dalam akad 

mud{a>rabahserta sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut 

dalam penelitian berikutnyamengenai praktik kerjasama yang baik 

sesuai dengan syariat islam.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  
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Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana praktik 

kerjasama jual beli buah jeruk yang sesai dengan hukum Islam. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi 

masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dalam 

melakukan akad kerjasama bagi hasil antara juragan buah dan 

tengkulak dalam jual beli buah jeruk, serta diharapkan penelitian 

ini dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat khususnya 

tentangakad kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam. 

E. Telaah Pustaka 

Dari Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang 

sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat 

sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian 

mengenai Tinjauan Hukum Islam dan terkait kerjasama yang terjadi di 

tengah masyarakat, di antaranya adalah:   

Pertama,Skripsi yang ditulis oleh Sherli Mudhatul Khasanah, yang 

berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama antara KSM 

dengan tunagrahita dalam program Karangpatihan bangkit ( Study kasus 

desa Karangpatihan kec Balong kab Ponorogo)”, Fakultas Syari‟ah 

Jurusan Mu‟amalah, IAIN Ponorogo 2017. Dalam karya tulisnya 

menjelaskan bahwa 1) Tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama 

antara KSM dengan tunagrahita adalah bersifat Mudharabah, dan sah 
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hukumnya. Karena aliyatul ada‟ yang tidak sempurna tersebut dalam 

melakukan transaksi muamalah adalah sah hukumnya. 2) Menurut tinjauan 

hukum islam sistem pembagian hasil antara KSM dengan tunagrahita 

dalam program Karangpatihan bangkit ini adalah boleh. 3) tinjauan hukum 

islam terhadap kas wajib dalam program Karangpatihan bangkit ini masuk 

dalam takaful, di lihat dari segi rukun dan syaratnya adalah sudah benar 

dan sesuai dengan hukum islam. 
16

 

Kedua, Skripsi yang ditulis olehTri Ayu Wahyu Ningsih, yang 

berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama 

Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun”Fakultas Syari‟ah Jurusan Mu‟amalah, IAIN Ponorogo 

2018.Hasil penelitian yang dicapai adalah (1) Pembagian keuntungan 

antara para peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. 

Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya adalah sah menurut 

hukum Islam. Hal ini dikarenakan oleh masingmasing PT di atas 

melakukan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal dan atas 

kerelaan dari masing-masing pihak. Akad perjanjian kerja antara para 

peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. 

Malindo dan PT. Mustika Karya termasuk dalam akad shirkah „inan yang 

telah memenuhi syarat dan rukunnya . (2) Penanggungan risiko kerjasama 

antara peternak dengan PT. Malindo belum sesuai dengan hukum Islam 

dikarenakan jika ada ayam yang mati hanya akan menjadi tanggung jawab 
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Sherli Mudhatul Khasanah,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama 

Antara KSM Dengan Tunagrahita Dalam Program Karangpatihan Bangkit ( Study Kasus Desa 

Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo)”, (skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017). 
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dari pihak peternak tanpa ada konfirmasi lebih lanjut apakah ayam mati 

karena kesalahan pihak peternak atau faktor alam, padahal risiko harusnya 

ditanggung oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak yang 

memiliki porsi modal lebih besar. Sedangkan untuk PT. Mustika Karya 

dan PT. Tabassam sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ayam 

yang mati akan dikonfirmasi lebih lanjut. Jika memang karena faktor alam 

maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak PT dan itu sah menurut 

hukum Islam dimana riesiko ditanggung ole pihak yang memiliki porsi 

modal lebih besar.
17

 

Ketiga,Skripsi tahun 2015 oleh Melynda Aryani Dwi Karisma yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara 

PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo 

Balong Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad 

kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau 

di Desa Purworejo Balong Ponorogo dengan petani tembakau di Desa 

Purworejo Balong Ponorogo adalah akad jual beli dan utang-piutang, 

meskipun dalam surat kontrak disebutkan kerjasama kemitraan namun 

dalam pelaksanaannya akad yang digunakan adalah jual beli dan utang 

piutang. Dan akad tersebut juga dianggap sah karena sudah sesuai dengan 

syarat rukun jual beli serta utangpiutang.Mengenai penetapan harga yang 

dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnusa namun disetujui oleh para 

petani adalah sah menurut hukum Islam. Dan mengenai penanggungan 
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Tri Ayu Wahyu Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama 

Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, (skripsi S1, Ponorogo: 

IAIN Ponorogo 2018). 
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resiko kerja sama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo perihal jual beli adalah 

ditanggung oleh masing-masing pihak dan sudah sesuai dengan hukum 

Islam, sehingga sah menurut hukum Islam. Sedangkan resiko mengenai 

utang-piutang, ketika gagal panen yang menyebabkan petani tidak dapat 

membayarkan utangnya kepada PT. Sadhana Arifnusa maka jalan 

keluarnya adalah pembayaran ditangguhkan hinggapanen berikutnya. 

Karena pihak PT.Sadhana Arifnusa tidak menanggung resiko, dan pihak 

PT akan mendapatkan apa yang telah diutangkannya di panen berikutnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penanggungan resiko tersebut adalah tidak 

sah menurut hukum Islam karena terdapat penanggungan resiko yang tidak 

seimbang. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Iwan Budi Pratomo, yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya 

Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang”.Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta 2017. 

Dalam karya tulisnya menjelaskan tentang 1) Tinjauan hukum 

islamterhadap mekanisme praktik budidaya ikan di kelurahan Ngrajek 

Kecamatan Mungkin Kabupaten Magelang, 2) Tinjauan hukum islam 

terhadap praktik kerjasama budidaya ikan di kelurahan Ngrajek 

Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Dalam praktiknya penyususn 

menemukan hal yang kurang sesuai terkait pembagian hasilnya dimana di 
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temukan ketidakseimbangan antara kesepakatan yang ada pada saat awal 

akad syirkah.Apabila ditinjauan secara keseluruhan, penyusun 

menyimpulkan dalam tatacara syirkah yang diterapkan sudah sesuai 

sebagaimanamestinnya.Adapun terkait salah satu problem bagi hasilnya 

terdapat unsur urf
.
yang membuat semuanya tetap sefaham.

18
 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang telah ada yang 

membahas mengenai kerjasama mud{a>rabah. Namun, yang membahas 

secara khusus tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad 

kerjasama antara juragan buah dan tengkulak jual beli jeruk di  Desa 

Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap bagi hasil kerjasama jual beli jeruk di  Desa Karangpatihan 

Kec Balong Kab Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penaggung kerugian kerjasama jual beli jeruk di  Desa Karangpatihan Kec 

Balong Kab Ponorogo belum pernah dilakukan.Maka dari itu penulis 

merasa tertarik untuk memilih judul dengan pokok permasalahan tersebut 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara 

Juragan Buah Dan Tengkulak Di  Desa Karangpatihan Kec Balong Kab 

Ponorogo”.  

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Jenis danPendekatan penelitian 
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Iwan Budi Pratomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya 

Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, (skripsi 

S1,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2018). 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu dengan cara mencari data langsung dengan melihat objek yang 

diteliti. Dalammencari data maupun informasi yang terkait dengan 

praktik kerjasama  jual beli jeruk juragan buah dan tengkulak yang 

digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian 

kembali terhadap semua data yang terkumpul.
19

 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang 

disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan 

informan.Yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu 

proporsi atau menjelaskan realitas yang sebenarnya.
20

Dengan 

melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta 

saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan 

makna dari hasil penelitian.  

2. Kehadiran peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat di perlukan, karena 

peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai 

pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir 

secara langsung untuk mengamati dan observasi dilakukan secara 

terang- terangan tanpa ada kerahasaian untuk mengamati praktik 

kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulakdi Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.  
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Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6. 
20

Margono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108. 
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3. Lokasi penelitian  

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti 

dalam tulisan terkait penyusunan skripsi, yaitu penelitian dilakukan di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Di 

lokasi ini berbeda dari kerjasama ditempat yang lain, yaitu praktik 

kerjasama jual beli jeruk yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan 

buah di Desa Karangpatihan memerlukan penelitian mendalam 

khususnya dalam hal akad, bagi hasil keuntungan dan penanggungan 

kerugian yang dialami. 

4. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan 

denganpraktik kerjasama jual beli jeruk tengkulak dan juragan buah di 

Desa Karangpatihan.
21

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan : 

a. Data tentang praktik kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah 

dan tengkulak di  Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Data tentang bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah 

dan tengkulak diDesa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 

2009), 89. 
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c. Data tentangpenanggung kerugian kerjasama jual beli jeruk antara 

juragan buah dan tengkulak di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo 

Adapun sumber datanya dalam penelitian ini adalah : 

a. Responden, adalah seseorang yang terkait langsung dalam praktik 

kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak di  Desa 

Karangpatihan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah para 

juragan buah, tengkulak dan petani atau masyarakat yang terlibat 

dalam kerjasama jual beli jeruk. 

b. Informan, adalah pihak-pihak lain yang mengerti tentang praktik 

praktik kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak 

di  Desa Karangpatihan. Dalam hal ini yang menjadi informan 

adalah para masyarakat yang pernahkerjasama jual beli jeruk, tokoh 

masyarakat setempat yaitu sekretaris Desa Karangpatihandan 

masyarakat setempat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-
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jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
22

 

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalahmendatangi pihak- pihak yang berkaitan dan melakukan 

tanya jawab dengan beberapa petani jeruk, tengkulak serta juragan 

buah yang terlibat dalam kerjasama jual beli jeruk di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.  

b. Observasi 

Observasimerupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis. Observasi dilakukan secara langsung 

di lokasi penelitian karena teknik pengamatan ini memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya.
23

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati 

langsung proses kerjasama dalam jual beli jeruk antara tengkulak 

dan juragan didesa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo.  
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Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosil(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-

68. 
23

Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013),143. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis. Catatan peristiwa yang sudah berlalu.
24

Mode 

dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal 

dari sumber non manusia.Bentuk dokumentasi dalam skrispsi ini 

adalah foto- foto narasumber ketika dilakukannya wawancara dan 

objek dari praktik kerjasama. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam 

menganalisa data adalah metoe interaktif yang itulis sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-

pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang 

diperoleh dari lapangan. 

b. Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh 

secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih 

sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data 

reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan 

menyusun informasi yang diperoleh dengan sitematis agar mudah 

dipahami. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabet, 2008), 

240. 



27 
 

 

c. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah 

dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan 

membuat kesimpulan yang jelas.
25

 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai 

untuk mendapat ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari 

pengamatan atas hal- hal atau masalah yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpuan yang bersifat khusus.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data pada penelitiana ini dilakukaan 

dengan beberapa cara, diantaranya adalah : 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
26

Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali 

apakah data-data terkait praktikpenggunaannya sudah benar atau 

belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak 

benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas 

dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 
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Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 86. 
26

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
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b. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai  pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
27

 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang 

terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum 

dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi 

sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti 

membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan 

juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya 

kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil 

temuan lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah 

bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dan 

dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab. Semuanya merupakan suatu 

pembahasan yang utuh, saling berkaitan dengan yang lainnya , sistematika 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, sebagai 

dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi 

bebrapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi: 
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Ibid., 273. 
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yang diuraikan dalam beberapa sub bab yaitu :Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan.  

BABII : MUD{A<RABAH 

Bab ini merupakan serangakaian teori yang  digunkan 

untuk menganalisa permasalahan- permasalahan yang 

telah diurakan pada bab I. Dimana dalam bab ini berisi 

penjabaran teori tentang  Pengertian Akad Mud{a>rabah, 

Dasar Hukum Mud{a>rabah, Rukun dan syarat 

Mud{a>rabah, macam-macam akadMud{a>rabah, bagi hasil 

dalam Mud{a>rabah. 

BAB III  :    PRAKTIK KERJASAMA JUAL BELI JERUK 

ANTARA JURAGAN BUAH DAN TENGKULAK 

DI  DESA KARANGPATIHAN KEC BALONG 

KAB PONOROGO 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset dari 

praktik kerjasama antara juragan buah dan tengkulak di  

Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. 

Ponorogodengan menggunakan akad Mud{a>rabah. 

memaparkan data-data yang merujuk pada himpunan 

data observasi yang telah penulis lakukan serta yang 
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telah dikodifikasikan. Isi dari bab ini 

meliputi;pembahasan tentang akad kerjasama jual beli 

jeruk antara juragan buah dan tengkulak, praktek bagi 

hasil dari kerjasama dan juga penanggung kerugian 

yang terjadi dalam kerjasama jual beli jeruk.  

BAB IV       :    TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

KERJASAMA JUAL BELI JERUK ANTARA 

JURAGAN BUAH DAN TENGKULAK DI  DESA 

KARANGPATIHAN KEC.BALONG KAB. 

PONOROGO 

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam penelitian 

ini meliputi: Analisishukum Islam terhadap praktik 

akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan 

tengkulak diDesa Karangpatihan Kec. Balong Kab. 

Ponorogo, analisis hukum Islam terhadap pembagian 

hasil dan tentang penaggungan kerugian kerjasama jual 

beli jeruk antara juragan buah dan tengkulakdi Desa 

Karangpatihan Kec.Balong Kab.Ponorogo.  

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab akhir yang dari pembahasan 

skripsi yang memuat jawaban dari rumusan masalah 

yang merupakan kesimpulan atau hasil dari 
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penelitiandan saran dari penulis terhadap 

perkembangan penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

MUD{A<RABAH 

A. Pengertian Mud{a>rabah 

Mud{a>rabahadalah bahasa penduduk irak dan qiradh atau muqaradhah 

bahasa penduduk hijaz. Mud{a>rabahdari kata darb yang secara harfiyah 

berarti bepergian atau berjalan.28 Sumber lain mengartikan darbyang 

berarti memukulatau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam perjalanan usaha. Kasmir mengemukakan, bahwa mud{a>rabah 

merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama 

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. 

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tidak 

diakibatkan oleh kelalaian pengelola.29 

Menurut Achmad  Qudori dalam bukunya “Fikih Kontekstual”, 

mud{a>rabahatau qiradh adalah menyerahkan modal kepada oranglain agar 

dikembangkan (diperniagakan), dan untungnya dibagi sesuai 

kesepakatan.
30

 

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, 

mud{a>rabahadalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal 
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Hendi suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 135.  
29

Sohari Sahrani Dan Ru‟fah Abdullah, Fiqih Mu‟amalah(Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 188.  
30

Achmad Qudori Sholeh, Fikih Kontekstual( Jakarta: PT Pertja,1999),67.  
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untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah. 
31

 

Adapun pengertian mud{a>rabahmenurut ulama‟ fiqh antara lain :  

1. Menurut para Fuqaha, mud{a>rabah adalah akad antara dua belah pihak 

yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah 

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-

syarat yang telaah ditentukan.  

2. Menurut Hanafiyah, mud{a>rabahadalah memandang tujuan dua pihak 

yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta 

tersebut.  

3. Menurut Malikiyah, mud{a>rabahadalah akad perwakilan dimana pihak 

pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.  

4. Menurut Syafi‟iyah, mud{a>rabah  adalah akad yang menentukan 

seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.  

5. Menurut Hanabilah, mud{a>rabahadalah pemilik harta menyerahkan 

hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan 

bagian dari keuntungan yang diketahui. 
32
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Mahkamah Agung, KHES Buku I BAB VII pasal 20.  
32

Hendi suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),136-137.  
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Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa modal dalam 

akad  mud{a>rabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (s}o>hib al-ma>l), 

dan pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan 

dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan 

apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal 

karena 100% modal darinya. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian 

secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu 

yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan 

bagian keuntungan.
33

 

B. Dasar Hukum Mud{a>rabah 

Mud{a>rabahmerupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan 

atas dalil- dalil yang terdapat dalam Al- qur‟an dan hadist ataupun ijtima‟ 

ulama. Di antara dalil (landasan syari‟ah) yang memperbolehkan praktik 

akad mud{a>rabah, adalah sebagai berikut:  

Secara umum, dasar hukum mud{a>rabahlebih mencerminkan pada 

anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum 

mud{a>rabahsebagai berikut: 

1. Al- Qur‟an 





 
Artinya: “Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari 

sebagiankarunia Allah SW” (QS. al- Muzzammil:20) 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. al-Jumu‟ah: 

10)
34

 

....



 

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu.”(QS. al-Baqarah: 198).
35

 

 

Berdasarkan ayat- ayat diatas, dapat dipahami bahwa praktek 

karjasamamud{a>rabahdiperbolehkan dalam Islam dan terkandung 

keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.  

2. Hadits 

Dari shahih bin suhaib r.a bahwa Rasullullah bersabda: 

ا َث اْي ُة َث ا َث َثكاُة َث َث َث ُةا اْي َبُة ِّرِفا ا َث َث ٍل ا كُةا اْي َبَث ْي ُةا ِف َث ا ِف ْي ِف َّنا اْي َبَث َث   َث َث ٌث
ا ااِف ْي َبَث ْي ِف ا َثَلَث (   ها ب ام ا و)ابِف ااشَّنعِفْيْيِفاِف ْي َبَث ْيتِف  

 
Artinya :“Tiga hal ada didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secra 

tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”
36

 (HR. 

Ibnu Majah) 
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Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek 

karjasama mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung 

keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.  

3. Ijma‟ 

Selain ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadist di atas, kebolehan 

mud{a>rabah juga didasarkan pada ijma‟. Diriwayatkan, bahwa sejumlah 

sahabat menyerahkan (kepada orang, mud}a>rib) harta anak yatim sebagai 

mud{a>rabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal 

itu dipandang sebagai ijma‟. Sebagian ulama juga mendasarkan 

mud{a>rabah ini dengan diqiyaskan pada transaksi musaqah.
37

 

4. Qiyas 

Transaksi mud{a>rabahdiqiyaskan dengan transaksi musaqah 

(mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi 

kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kayadan ada yang 

miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak 

berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak 

mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. 

Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah 

pihak dapat mengambil manfaatnya.
38
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C. Rukun dan Syarat Mud{a>rabah 

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang 

berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku 

diharapakan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi 

hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. 

Adapun rukun dan syarat mud{a>rabahadalah sebagai berikut: 

1. Penyedia dana (s}o>hib al-ma>l) dan pengelola (mud}a>rib) harus cakap 

hukum. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan 

sah secara hukum.
39

 Sah menurut hukum disini maksudnya adalah 

akad yang dilakukan dalam transaksi ini harus sah menurut hukum 

positif maupun hukum Islam. Al–aqid atau orang yang melakukan 

akad keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad 

jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa 

adanya Aqid. 

Ahli akad adalah suatu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk 

menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk 

beraktifitas untuk barang tersebut.
40

Ahli akad dibagi menjadi 4 yaitu: 

a. AhliyyahAl-Wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak 

dan diberi kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia 

baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanan maupun dewasa, 
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sehat maupun sakit, semua orang mempunyai kepantasan diberi 

hak dan kewajiban, sebab dari kepantasan ini adalah 

kemanusiaan. Artinya selama manusia itu hidup, kepantasan 

tersebut masih dimilikinya. 

b. Ahliyyah Al-ada‟ (kemampuan berbuat) yaitu kepantasan 

seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan 

perbuatannya. Misalnya bila ia mengadakan perjanjian atau 

perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat 

menimbulkan akibat hukum, sehingga masa datangnya 

Ahliyyahal- ada‟ menurut syara; adalah bersamaan dengan 

tibanya usia taliq yang dibatasi dengan aqil dan baliqh. Ahliyatu 

ada‟ dibagi kepada dua macam: 

c. AhliyahAl- ada‟ sempurna adalah ketika seseorang yang telah 

berakal mencapai umur dewasa (baligh) dinisbahkan untuk 

hukum syara; dan balighnya orang yang cakap dinisbahkan untuk 

muamalah harta (perdata). 

d. AhliyahAl- adatidak sempurna (naqish) adalah anak yang cakap 

atau semisalnya dinisbahkan untuk muamalah harta dan perikatan. 

Adapun Taqlif syara‟ bagi anak yang cakap sama dengan anak 

yang tidak cakap. Seperti sholatnya anak kecil dianggap seperti 

oarang yng tidak cakap (gila). Sedangkan dalam masalah-masalah 

muamalah dianggap sah dalam jual belinya.
41
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Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah  dewasa 

dan pantas untuk melaksanakan hal dan kewajiban tetapi kondisi 

mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, 

dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi. Kondisi tersebut 

disebut dengan „awaridh ahliyyah. Sesuatu yang berpengaruh 

terhadap percakapannya untuk berbuat disebut ‟awaridh ahliyyah 

atau halangan taklif. Halangan ini mungkin akan mengurangi 

kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan 

kemampuannya sama sekali. „awaridh ahliyah ada dua macam, 

yakni samawiyah dan kasabiyah. 

Samawiyah ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar  

manusia. Halangan samawiyah ada 10 macam, yaitu:  

a. Keadaan belum dewasa  

b. Sakit gila 

c. Kurang akal 

d. Keadaan tidur 

e. Pingsan 

f. Lupa 

g. Sakit 

h. Menstruasi 

i. Nifas 
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j. Meninggal dunia
42

 

Kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh 

manusia oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi 

kemampuan bertindak. Halangan kasabiyah itu ada 7 macam, 

yaitu: 

a. Boros 

b. Mabuk 

c. Berpergian 

d. Lalai 

e. Bergurau (bermain-main) 

f. Bodoh (tidak mengetahui) 

g. Terpaksa
43

 

2. Pernyataan ijab dan qabul 

Ijabdan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal- hal berikut:  

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad).  

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara- cara komunkasi modern.  
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3. Modal  

Ialah sejumlah uang dan asset yang diberikan oleh penyedia dana 

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat : 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.  

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 

diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai 

pada waktu akad.  

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mud}a>rib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan 

dalam akad. 
44

 

4. Keuntungan Mud{a>rabah 

Adalah Jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat- 

syarat dari keuntungan ini harus dipenuhi : 

a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya satu pihak.  

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 

bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.  

Dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.  

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mud{a>rabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
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apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, 

kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.  

5. Kegiatan usaha  

Kegiatan usaha oleh pengelola (mud}a>rib), sebagai perimbangan 

(muqabil), modal yang telah disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal- hal berikut:  

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mud}a>rib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tetapi ia memiliki hak untuk melakukan 

pengawasan..  

b. Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mud{a>rabah, yaitu keuntungan.  

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mud{a>rabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 
45

 

Mud{a>rabahbersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 

pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, 

memperdagangkan barang- barang tertentu, pada waktu- waktu 

tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang 

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mud{a>rabahyaitu 

keuntungan. Bila dalammud{a>rabahada persyaratan- persyaratan, maka 

Mud{a>rabahtersebuat akan menjadi rusak (fasid) menurut pendapat 
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imam Syafi‟i dan Malik. Sedang menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn 

Hanbal, mud{a>rabahtersebut sah.
46

 

D. Macam- macam Mud{a>rabah 

Ada dua jenis mud{a>rabah, kedua jenis tersebut adalah :  

1. Mud{a>rabahmutlaqah  

Yang dimaksud dengan mud{a>rabahmutlaqah adalah bentuk 

kerjasama antara s}o>hib al-ma>ldan mud}a>rib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, wakt dan daerah 

bisnis.   

2. Mud{a>rabahmuqayyadah  

Yang dimaksud mud{a>rabahmuqayyadahmerupakan kebalikan dari 

mud{a>rabahmutlaqah dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu usaha, atau tempat usaha.
47

 

E. Hak KewajibanS>{o>hib al-ma>ldan Mud}a>rib 

1. Kewajiban S>{o>hib al-ma>l 

a. Pada hakikatnya, kewajiban s}o>hib al-ma>lialah menyerahkan 

modal mud{a>rabah kepada mud}a>rib. Bila hal itu tidak dilakukan, 

maka perjanjian mud{a>rabah menjadi tidak sah.   

b. S>{o>hib al-ma>lberkewajiban untuk menyediakan dana yang 

dibutuhkan oleh mud}a>rib untuk tujuan membiayai suatu proyek 

atau suatu kegiatan usaha.  
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2. Hak S>{o>hib Al-ma>l\ 

a. S>{o>hib al-ma>ltidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan 

usaha yang dibiayai olehnya. Pengelola proyek atau kegiatan 

usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh mud}a>rib. Paling jauh s}o>hib 

al-ma>l hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada 

mud}a>rib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha 

tersebut.  

b. S>{o>hib al-ma>lberhak untuk melakukan pengawasan untuk 

memastikan bahwa mud}a>rib menaati syarat- syarat dan ketentuan- 

ketenuan perjanjian mud{a>rabah.  

c. S>{o>hib al-ma>lberhak untuk memperoleh kembali investasinya dari 

hasil likuidasi usaha mud{a>rabah tersebut apabila usaha 

mud{a>rabah itu  telah diselesaikanoleh mud}a>rib. 
48

 

3. Kewajiban Mud}a>rib 

a. Mud}a>rib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan 

upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta 

berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.  

b. Adalah mud}a>rib sendiri, tanpa boleh ada campur tangan dari s}o>hib 

al-ma>l, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha 

tersebut.  
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c. Mud}a>rib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi 

kepada s}o>hib al-ma>lditambah sebgaian dari keuntungannnya yang 

pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.  

d. Mud}a>ribberkewajiban untuk mematuhi syarat- syarat dan 

ketentuan- ketentuan perjanjian mud{a>rabah selama mengurus 

urusan- urusan mud{a>rabahyang yang bersangkutan.  

e. Mud}a>ribmemiliki sifat sebagai seorang wali amanah  (trustee) di 

samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai 

seorang wali amanah, mud}a>rib berkewajiban untuk bertindak 

dengan hati- hati atau bijaksana (prudent) dan beritikad baik (in 

good faith)dan bertangungjawab atas kerugian- kerugian yang 

terjadi karena kelalainnya (willful negligence).
49

 

F. Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Mud{a>rabah 

Mud{a>rabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen 

dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal.
50

Prosentase keuntungan 

yang akan dibagi antara pemilik modal dengan pelaksana usaha bisa 

berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakan 

yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip yang dianjurkan 

oleh Islam dalam lapangan mu‟amalah ini adalah bahwa pembagian itu 

berdasarkan kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan oleh 

pihak manapun. 
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Usai menerima modal dari tangan investor, pengelola pun 

mempergunakannya untuk perniagaan dan tampaklah keuntungan itu 

sebelum seluruh modal kembali. Artinya setelah semua barang terjual dan 

modal dapat diungkapkan, barulah  investor dan pengelola berbagi 

keuntungan serta modal dipisahkan terlebih dahulu. Sebab sebelum 

pembagian keuntungan dilakukan , bisa jadi mereka mengalami kerugian 

sehingga harus mengurangi keuntungan yang ada.Dalamkerjasama ini 

keuntungan merupakan perlindungan terhadap modal. Namun, hak 

pengelola sudah dapat dipastikan ada sebelum pembagian dilakukan. Jadi, 

kalau investor menghabiskan modal itu atau memintanya sebelum 

pembagian, ia wajib membayar pengelola sesuai keuntungan yang terlihat. 

Begitu pula kalau pengelola meninggal sebelum pembagian, ia 

mewariskan bagiannya kepada ahli waris.
51

 

Dalam sistem bagi hasil mud{a>rabah, pembagian keuntungandalam bentuk 

serikat ataupun umum. Misal separuh, sepertiga  semisal dari keuntungan 

usaha. Jadi dapat diambil pengertian bahwa menentukan keuntungan 

mud{a>rabah tidak ditentukan secara khusus, tapi berdasarkan prosentase 

keuntungan suatu usaha, karena jika ditentukan secara khusus maka akad 

mudharabah bisa menjadi rusak (tidak sah).
52

 Dalam pembagian hasil, dari 

akad mud{a>rabahini harus diperjanjikan oleh sejak awal akad. Selain 

pembagian hasil, kejelasan modal juga menjadi salah satu syarat dalam 
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pelaksanaan akad mud{a>rabah. Jadi harus diketahui berapa jumlah 

modalnya, begitu pun dengan dengan pembagian hasilnya. 

       Dalam sistem bagi hasil mud{a>rabah, menurut para Imam Madzab 

yaitu Syafi‟i, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan 

ditentukan dalam bentuk serikat/umum. Misal separuh, sepertiga atau 

semisal dari jumlah keuntungan usaha. Dan apabila dalam pembagian 

keuntungan ditentukan secara khusus maka akad tersebut tidak sah/batal.   

Adapun pembagian keuntungan dan kerugian mud{a>rabah, sebagai 

berikut:  

1. Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

prosentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai 

nominal rupiah tertentu.  

2. Bagi untung dan bagi rugi, yaitu apabila bisnisnya besar, kedua belah 

pihak mendapat bagian yang besar pula, bila laba bisnisnya kecil, 

mereka mendapat bagian yang kecil juga.  

3. Jaminan, namun demikian ketentuan pembagian kerugian seperti ini 

hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh 

resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi karena karakter 

buruk, misalnya mud}a>riblalai dan melanggar persyaratan- persayaratan 

kontrak mud{a>rabah, maka s}o>hib al-ma>ltidak perlu menangung kerugian.  

4. Menentukan bersarnya keuntungan, besarnya keuntungan ditentukan 

berdasarkan kesepakatan masing- masing pihak yang berkontrak.  



48 
 

 

5. Cara menyelesaikan sengketa, jika terjadi kerugian cara menyelesaikan 

sebagai berikut :  

a. Diambil terlebih dahulu keuntungan, karena keuntungan merupakan 

pelindung modal. 

b. Bila kerugian melebihi kerugian, baru diambil dari pokok modal. 
53

 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu 

ditanggung oleh s}o>hib al-ma>lsepanjang kerugian itu bukan akibat mud}a>rib. 

Sedangkan mud}a>ribmenanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan 

waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.Namun jika 

kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mud}a>rib, maka mud}a>ribharus 

bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
54

Dapat diambil pengertian 

bahwa menentukan keuntungan mud{a>rabah tidak ditentukan secra khusus, 

tapi berdasarkan prosentase keuntungan suatu usaha. Karena jika 

ditentukan secara khusus, maka akad mud{a>rabahmenjadi rusak (tidak sah). 

G. Berakhirnya Akad Mud{a>rabah 

Mud{a>rabahberakhir apabila :  

1. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang 

dimaksud dalam perjanjian mud{a>rabah; atau  

2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian mud{a>rabah 
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3. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu s}o>hib al-ma>latau 

mud}a>rib. 

4. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain mengenai 

maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mud{a>rabahitu; berkenaan 

dengan itu, masing- masing pihak dapat sewaktu- waktu 

memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri mud{a>rabahtersebut.
55

 

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam 

mengenai masalah apakah akad mud{a>rabahdapat diberlakukan untuk suatu 

jangka waktu tertentu setelah mud{a>rabahberakhir secara otomatis. Mazhab 

Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa mud{a>rabahdapat dibatasi untuk 

jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu satu tahun, enam 

bulan dan lain- lain. Dimana setelah sampainya jangka waktu tersebut 

maka mud{a>rabah tersebut berakhir tanpa harus ada pemberitahuan 

sebelumnya. Sebaliknya Mazhab Syafii dan Malikiberpendapat bahwa 

mud{a>rabah tidak dapat dibatasi jangka waktunya hanya berlaku untuk 

suatu jangka waktu tertentu. 
56

 

 

 

 

 

                                                           
55

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah, 322.  
56

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah,333.  



50 
 

 

Menurut Wahab Az Zuaili, akad mud{a>rabahmenjadi batal apabila :  

1. Salah satu syarat sah mud{a>rabah tidak terpenuhi.  

2. Pekerja melampaui batas atau cerobah dalam memelihara atau 

menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad.  

3. Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia. 
57
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BAB III 

PRAKTIK KERJASAMA JUAL BELI JERUK ANTARA JURAGAN 

BUAH DAN TENGKULAK DI  DESA KARANGPATIHAN  

KEC BALONG KAB PONOROGO 

A. GambaranUmum dan ProfilDesa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo 

1. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan  

Desa Karangpatihan merupakan salah satu desa yang terletak di paling 

ujung barat Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur.Desa Karangpatihan berada di lereng gunung yang memanjang 

dari timur ke barat.Yang terletak pada ketinggian 109 M dari 

permukaan air laut dengan jarak 22 km dari Kota Kabupaten Ponorogo. 

Desa Karangpatihan terdiri dari empat dukuh atau dusun yaitu : 

a. Dukuh Krajan,  

b. Dukuh Bibis, 

c. Dukuh Bendo  

d. Dukuh Tanggungrejo 

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol, Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo. 
58
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b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut, Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo; Desa Taunan dan Desa Watu Patok, 

Kabupaten Pacitan.  

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo, Kecamatan 

Balong, Kabupaten Ponorogo. 

d.  Sebelah barat berbatasan dengan hutan Krebet. 

 Adapun luas wilayah dan sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh Desa Karangpatihan adalah 1336,6 Ha (hektar) dengan kondisi 

topografi, sebagai berikut :  

a. Perumahan dan pekarangan 109 ha 

b.  Sawah setengah teknis 17 ha 

c. Sawah tadah hujan 164 ha 

d.  Ladang/ tegalan kering 355 ha 

e. Tanah tandus/kritis 171,5 ha 

f.  Hutan kering 401,1 ha 

g.  Kuburan dan lain-lain 119 ha
59

 

h. Jalan desa   : 29 km, meliputi:  

1) Jalan tanah            : 11 km 

2) Jalan makadam     : 9 km 

3) Jalan aspal           : 9 km 

i. Perpipaan air bersih    : 2 unit ( 5.400 m)  

j. Kantor balai desa        : 1 unit  
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k. Sekolah dasar negeri   : 4 unit 

l. Tk dharma wanita : 3 unit 

m. Masjid dan mushola    : 28 unit  

2. Kondisi Sosial Keagamaan  

Warga Desa Karangpatihan hampir seluruh penduduknya beragama 

Islam, oleh karena itu tidak ada tempat beribadah selain masjid dan 

mushola.Kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat 

yaitu jamaah yasin tahlil putra dan jamaah yasin tahlil putrid di setiap 

RW, yang biasanya dilakukan satu minggu sekali. Belum lagi nanti 

ketika ada acara tasyukuran hari besar Islam, tasyukuran melahirkan, 

tasyukuran pernikahan, dan juga doa bersama orang meninggal. Dengan 

adanya kegiatan keagamaan seperti ini bertujuan untuk mendekatkan 

hubungan dan kerukunan antar warga atau masyarakat agar lebih akrab, 

damai serta silaturrahim terjaga.
60

 

3. Kondisi ekonomi 

Berdasarkan data yangtelah  diperoleh, secara garis besar tingkat 

perekonomian masyarakat di Desa Karangpatihan pada umumnya 

tergolong menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari beragam 

pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Karangpatihan sebagian 

sebagai buruh tani, petani dan lain-lain.
61
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 Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpatihan 

NO Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 1400 orang 

2 Buruh Tani 2150 orang 

3 Peternak 8 orang 

4 Mabel 8 orang 

5 Meracang 27 orang 

6 Pedagang Keliling (obrok) 24 orang 

7 Counter 5 orang 

8 Industri Tempe 9 orang 

9 Warung Kopi 8 orang 

10 Pedagang Palawija 14 orang 

11 Pedagang Ternak 7 orang 

12 Pengusaha 6 orang 

13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24 orang 

14 TNI/POLRI 5 orang 

15 Lain-Lain 1739 orang 
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4. Kondisi Penduduk Desa Karangpatihan  

Dilihat dari kondisi Desa Karangpatihan yang menunjukkan kehidupan 

masyarakat Desa Karangpatihan belom begitu maju.Apabila dilihat dari 

segi pendidikan banyak anak yang tidak melanjutkan ke tingkat yang 

lebih tinggi, dari data yang diperoleh banyak dari penduduk Desa 

Karangpatihan  yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus 

sekolah dasar. Berikut data rata- rata pendidikan warga Desa 

Karangpatihan adalah sebagai berikut : 

 Penduduk tidak tamat SD/MI 276  

 Penduduk tamat SD/MI 1013  

 Penduduk tidak tamat SMP/MTS 38 

 Penduduk tamat SMP/MTS 605 

 Penduduk tidak tamat SMA/MA 12 

 Penduduk tamat SMA/MA 308  

 Penduduk tidak tamat Perguruan Tinggi 1 

 Penduduk tamat Perguruan Tinggi 72 

 Penduduk tidak sekolah 1427.
62

 

Dengandata kependudukan Desa Karangpatihan yang menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk berjumlah 5434 jiwa, yakni: laki-laki 

berjumlah 2711 jiwa  perempuan berjumlah 2723 jiwa dengan Kepala 

Keluarga yang berjumlah 1722. Jumlah Kepala Keluarga cukup 

sebanyak 1249, jumlah Kepala Keluarga miskin, sebanyak 206, 
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jumlah Kepala Keluarga sangat miskin 225,dan jumlah Kepala 

Keluarga keterbelakangan mental sebanyak 42.
63

 

 

 

 

5. Struktur Organisasi Desa Karangpatihan Kec.Balong Kab. Ponorogo 

Kepala desa           :   Eko mulyadi 

Sekertaris desa       :   Marni wibowo 

Staf pemerintahan dan umum                :   Soinah  

Staf pembangunan dan perekonomian :  Marni wibowo 

Staf administrasi dan keuangan            :  Mujiono  

Urusan Teknik Desa 

Jogoboyo I       :  Sugito 

Jogoboyo II         :  Samuji 

Jogowaluyo        :  Parlan 

Modin I         :  Moh. Basir 

Modin II         :  Samirin 

Modin III        : Nyamut Teguh. W 

Kamituwo Krajan      : Bambang . S 

Kamituwo Bibis         : Jarno 

Kamituwo Bendo         : Sudiarto 

Kamituwo Tanggungrejo        : Katiran 
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Kabyayan I    : Mujiono 

Kabayan II     : Paiman 

Kabayan III                 : Sarmun  

Kabayan IV        : Paiman 

Kabayan V    :  Boiman64 

B. Praktik Akad Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan 

Tengkulak Di  Desa Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo  

Desa Karangpatihan termasuk desa yang cukup luas dan subur, mata 

pencarian penduduknya didominasi oleh petani  padi, buah dan juga sayur. 

Salah satu hasil panennya adalah buah jeruk.sehingga hal tersebut 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam jual beli 

buah jeruk yang dilakukan oleh juragan buah dan tengkulak. Kerjasama 

tersebut dilakukan dengan cara salah satu pihak yaitu juragan buah selaku 

pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua yaitu 

tengkulak bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. 

Tujuan akad tersebut adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. 

Dalam akad kerjasama juragan buah dan tengkulak menggunakan 

usur kepercayaan antara masing- masing pihak yakni juragan buah dan 

juga tengkulak, karena pada umumnya kesepakatan dibuat secara lisan 

tanpa ada perjanjian yang dibuat secara tertulis.Sehingga jika muncul 

permasalahan atau salah satu pihak melanggar perjanjian penyelesaian 
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dilakukan dengan jalan musyawarah kekeluargaan sesuai dengan adat 

kebiasaan yang berlaku di Desa Karangpatihan. 

Biasanya tengkulak dan juragan yang memberikan modal usaha 

sudah saling mengenal satu sama lain dengan cukup baik dan terkadang 

pula keduanya memiliki hubungan pertemanan atau bahkan masih 

memiliki ikatan saudara. Jadi rasa saling percaya yang menjadi dasar 

dalam akad kerjasama ini sudah terpenuhi dengan cukup baik. Sehingga 

antara kedua belah pihak dapat menjalankan perjanjian kerjasama tanpa 

ada rasa was-was atau khawatir jika terjadi hal- hal yang tidak diinginkan 

misalnya saja apabila pengelola usaha lalai dan melanggar kesepakatan 

yang telah disepakati sebelumya atau mungkin pemodal yang melakukan 

kesalahan dengan tidak memenuhi perjanjian yang telah di buat misalnya 

saja pemodal ikut campur dalam pengelolaan usaha sehingga 

menyebabkan tengkulak atau pengelola usaha merasa tidak nyaman dalam 

mengembangkan bisnisnya. Maka kedua belah pihak dapat meminta 

pertangungjawaban dengan cukup mudah karena sudah mengenal keluarga 

dan orang- orang terdekat masing- masing pihak.Jadi  permasalahan-

permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara kekeluargaan, 

dengan musyawarah mufakat sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat di 

Desa Karangpatihan.
65

 

       Penjelasan Bapak Supardi (salah satu tengkulak buah jeruk), 

mengatakan bahwa : 

                                                           
65

Ibid. 



59 
 

 

“Saya sudah kenal dengan  pak Randim (juragan buah) yang 

memberi modal kepada saya itu sudah cukup lama kami berteman 

baik, jadi Alhamdulillah  sekarang bisa diajak kerjasama jadi 

sudah seperti saudara (dulur) ya sebisa mungkin saya bekerja 

dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar tidak 

mengalami kerugian dalam usaha kami soalnya kan saya diberi 

kepercayaan orang yang telah memberi saya modal untuk 

menjalankan usaha dengan modal yang beliau miliki, jadi saya ya 

berusaha supaya tidak mengecewakannya” .  

 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa antara pemodal yaitu 

juragan buah dan pengelola usaha yaitu tengkulak menjadikan 

kepercayaan sebagai dasar dari kerjasama mereka. 

Kerjasama jual beli jeruk antara tengkulak dan juragan buah di Desa 

Karangpatihan Kec.Balong Kab. Ponorogo dilakukan dengan dua model 

yaitu 

3. Akad kerjasama yang tidak syaratkan yaitu juragan buah 

memberikan modal kepada tengkulak untuk diolah dan digunakan 

untuk membeli jeruk dari petani agar menghasilkan keuntungan 

tanpa mensyaratkan untuk menjual kembali hasil panen kepada 

juragan buah yang memberi modal sehingga tengkulak memiliki 

kebebasan untuk menjual hasil penen kepada siapapun.  

4. Akad kerjasama yang disyaratkan yaitu juragaan buah memberikan 

modal kepada tengkulak untuk diolah dan digunakan untuk membeli 

jeruk dari petani agar menghasilkan keuntungan dengan syarat hasil 

panen akan di jual kembali kepada juragan buah yang memberi 

modal. 
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       Penjelasan Bapak Katimun (salah satu tengkulak buah jeruk), 

mengatakan bahwa : 

“saya sudah cukup lama melakukan kerjasama semacam ini 

mbak, kalau saya biasanya melakukan kerjasama dengan juragan 

buah yang hanya memberi saya modal usaha sehingga saya nanti 

tidak harus menjual hasil panen buah jeruk saya kepada juragan 

buah yang memberi saya modal jadi saya bisa menjual hasil 

panen saya ke juragan buah manapun yang sudah menjadi 

laganggan saya sejak lama sehingga proses tawar-menawarpun 

juga tidak berlangsung lama”.  

 

Berikut adalah penjelasan Bapak Katimun selaku tengkulak buah yang 

melakukan kerjasama dengan juragan buah di Desa Karangpatihan Kec 

Balong Kab Ponorogo. Dimana Bapak Katimun melakukan kerjasama 

dengan cara menerima modal usaha tanpa ada kesepakatan untuk 

menyerahkan hasil panen kepada juragan buah yang telah memberi modal, 

sehingga tengkulak buah bebas menjual buah hasil panen yang didapat 

kepada juragan buah manapun dan lebih leluasa menjalankan usaha tanpa 

ada persyaratan- persyaratan khusus. 
66

 

Penjelasan Bapak Narto (salah satu tengkulak buah jeruk), 

mengatakan bahwa : 

“Ya, biasanya hasil panen buah jeruk itu tidak pasti jumlahnya 

mbak, kalau bisa beli banyak dari petani hasilnya juga banyak.  

Kalau sudah tiba masa panen kami sepakat seluruh hasi panen 

yang dihasilkan akan diserahkan kembali ke juragan yang sudah 

memberi saya modal, tapi sebelumnya buah jeruk tersebut saya 

sortir (pilih) terlebih dahulu buah jeruk yang kulitasnya kurang 

baik dan buah yang memiliki kualitas kurang baik yakni yang 

ukurannya terlalu kecil, buahnya masih masam (jeruk peres), 

jeruk yang kulitnya kurang mulus, kusam dan lain sebagainya, 
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kalau sudah selesai disortir baru akan saya antar ke juragan buah 

karena biasa sudah ada langanan yang akan mengambil buah 

jeruk tersebut, kadang sesekali saya juga jual ke juragan buah 

lain yang siap membeli buah jeruk saya sesuai dengan harga 

yang saya tawarkan.”  

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah panen jeruk 

yang dihasilkan oleh tengkulak buah setiap kali masa panen tidaklah sama. 

Setelah masa panen tiba hasil panen buah jeruk yang dihasilkan akan 

diserahkan kembali kepada juragan buah yang telah memberi modal usaha 

hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada 

awal akad. Akan tetapi, terkadang tengkulak juga menjual buah ke juragan 

buah lain yang tidak memberinya modal usaha hal tersebut dilakukan 

apabila juragan tersebut bersedia membeli buah jeruk sesuai dengan harga 

yang ditawarkan oleh tengkulak.  

Berikut Skema yang digunakan untuk mempermudah dalam 

memahami kerjasama jual beli buah jeruk di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bagan 3. 1 
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 SKEMA KERJASAMA TANPA SYARAT 

 

 

  

 Keahlian Modal 

 100 % 

 

 

 

 

Nisbah 20%-30%                                                                    Nisbah 70%-80% 

 

 

       Pengembalian Modal 

      

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan 

dalam akad kerjasama tanpa syarat jual beli buah jeruk di desa 

karangpatihan kecamatan balong kebupaten Ponorogo, yaitu:  

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada tengkulak selaku pengelola 

modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang 

dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan 

secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.  

Kerjasama Bagi 

Hasil 

Juragan buah Tengkulak 

Pembagian 

Keuntungan 

Usaha 

Modal  
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2. Tengkulak memiliki kebebasan untuk mengelola usaha dengan sebaik 

mungkin tanpa campur tangan dari jurgan buah selaku pemodal.  

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Juragan buah 

selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat 

kelalaian penyimpangan dari tengkulak seperti penyelewengan, 

kecurangan, dan penyalahgunaan dana.  

4. Juragan buah berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 

namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha yang 

dijalankan oleh tengkulak. 
67
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Gambar Bagan 3. 2 

 SKEMA KERJASAMA DENGAN SYARAT 

 

 

  KeahlianKeahlian  

 Modal100 % 

 

 

 

 

Nisbah 20%-30%                                                                     Nisbah 70%-80% 

 

 

         Pengembalian Modal 

      

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan 

dalam akad kerjasama dengan syarat jual beli buah jeruk di desa 

karangpatihan kecamatan balong kebupaten Ponorogo, yaitu:  

1. Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dengan persyaratan 

seluruh hasil panen buah jeruk diserahkan kepada juragan buah yang 

telah memberi modal.  

Kerjasama Bagi 

Hasil 

Tengkulak Juragan buah 

Usaha 

Pembagian 

Keuntungan 

Modal  
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2. Jumlah modal yang diserahkan kepada tengkulak selaku pengelola 

modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang 

dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan 

secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.  

3. Tengkulak memiliki kebebasan untuk mengelola usaha dengan sebaik 

mungkin tanpa campur tangan dari jurgan buah selaku pemodal.  

4. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Juragan buah 

selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat 

kelalaian penyimpangan dari tengkulak seperti penyelewengan, 

kecurangan, dan penyalahgunaan dana.  

5. Keuntungan kerjasama dibagi setelah seluruh buah jeruk terjual sesuai 

dengan kesepakatan antara juragan buah dan tengkulak. 
68

 

C. Bagi Hasil Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan 

Tengkulak Di Desa Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo 

 Praktik pembagian hasil dalam kerjasama antara Juragan buah dan 

Tengkulak, telah dijelaskan sebelumnya bahwa, akad atau perjanjian yang 

telah terjadi antara kedua belah pihak tersebut telah dibuat dan sepakati 

oleh masing- masing pihak dengan ikhlas tanpa ada paksaan diantar 

keduanya.Sedangkan bagi hasil sendiri ialah suatu ketentuan pembagian 

hasil dengan proporsi antara pemodal dan pengelola usaha yang telah 

disepakati. 
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 Setelah akad terjadi dan usaha kerjasama jual beli buah tersebut telah 

menghasilkan keuntungan.Maka laba dan keuntungan tersebut akan dibagi 

berdua sesuai dengan kesepakatan. Laba atau keuntungan merupakan 

sebuah hasil yang di dapat yang telah dikurangi dengan modal produksi 

maupun biaya lain.
69

 Perhitungan keuntungan atau laba dilakukan dengan 

cara  menghitung jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari 

usahanya setelah selesai memanen buah jeruk dan telah berhasil menjual 

seluruh buah jeruk tersebut. Kemudian jika jumlah penghasilan telah di 

ketahui akan dikurangi jumlah modal, dalam perjanjian ini biaya 

operasinal usaha tidak ditangung berdua tapi hanya ditangung oleh juragan 

buah. Barulah sisanya akan di bagi berdua sesuai dengan jumlah 

persentase pemabgian keuntungan yang disepakati yakni 70% : 30%. 
70

 

 Hasil bagian 70% dari keuntungan menjadi hak juragan buah yang 

telah memberi modal usaha.Sedangkan 30% bagian sisanya menjadi hak 

tengkulak buah yang telah bekerja dan menjalankan usaha jual beli jeruk. 

Penjelasan Bapak Yaidi (Juragan buah jeruk), mengatakan bahwa : 

 “ Ya kalau pembagian keuntungan menjual  jeruk itu ya dibagi 

sesuai keuntungan yang diperoleh, akan tetapi jelas disini yang dapat 

bagian keuntungan yang lebih besar ya saya mbak, karena saya kan 

sebagai pemilik  modal jadi misal keuntungan Rp. 100.000 ya berarti 

buat saya 70.000 lalu yang 30.000 itu untuk yang mengelola. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh tengkulak pada umumnya saa mbak 

jadi ya tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama ini.” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa presentase 

pembagian keuntungan sebenarnya yang menentukan adalah juragan buah 
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jeruk akan tetapi pada waktu penentuan pihak pengelola juga berada satu 

tempat sehingga persentase pembagian keuntungan kerjasama jual beli 

jeruk disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan tersebut 

diberikan, setelah selesai musim panen dan seluruh buah jeruk terjual.
71

 

Dalam pembagian keuntungan dalam kedua model akad kerjasa ma di 

Desa Karangpatihan adalah sama karena pekerjakan yang dilakukan oleh 

tengkulak pada umumnya juga sama. Yakni 70% untuk pemodal dan 30% 

untuk pengelola usaha.Hal tersebut sudah disepakati sebelumnya oleh 

kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa keberatan dengan pembagian 

keuntungan tersebut.Sehingga, pembagian keuntungan kedua model akad 

kerjasama tersebut telah adil dan tidak ada yang meraasa dirugikan. 

Penjelasan Bapak Yaidi (juragan buah jeruk), mengatakan bahwa : 

 “Ya kalau pembagian keuntungan itu kami bagi setelah musim 

panen berakhir mbak dan semua buah sudah laku terjual semua ya 

kurang lebih kalau panen itu butuh waktu kurang lebih 10 hari – 20 

hari solanya manennya bisa 2-3 kali mbak tidak langsung di panen 

seluruhnya karena kan nunggu buah jeruk yang sebelumnya di 

panen laku terjual jual dulu baru metik lagi”.  

  

       Jadi dalam kerjasama tersebut panen buah tidak dilakukan dalam 

sekali petik akan tetapi dilakukan 2- 3 kali panen agar kualitas buah jeruk 

tetap terjaga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak yang bekerjasama yakni juragan buah dan tengkulak. 

 Berikut ilustrasi kerjasama bagi hasil di Desa Karangpatihan : 
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Yaidi menyerahkan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

kepada Supardi untuk dikelola. Pada saat perjanjian (akad) disepakati 

bahwa keuntungan akan dibagi 30% untuk Yaidi(pemilik modal) dan 70% 

untuk Supardi, keuntungan dibagikan ketika buah jeruk telah terjualdan 

telah mendapatkan keuntungan, yakni keuntungan  bersih (setelah 

dikurangi biaya- biaya) yang diperoleh sebesar Rp. 5000.000,-.  

Maka keuntungan yang diperoleh masing-masing adalah:  

Yaidi    : 70% x Rp. 5000.000 = Rp. 3.500.000,- 

Supardi : 30% x Rp. 5000.000 = Rp. 1.500.000,- 

Dengan keuntungan tersebut, diakhir bisnis uang yang diterima Yaidi 

adalah: (seluruh modal + bagian) 10.000.000 +3.500.000  = Rp. 

13.500.000  

Jika Rugi :Pada saat akhir bisnis mengalami kerugian yang bukan 

diakibatkan oleh kelalaian Supardi atau tengkulak, maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh Yaidi selaku pemilik modal.  

 

D. Penanggung Kerugian Kerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan 

Buah dan Tengkulak di  Desa Karangpatihan Kec Balong Kab 

Ponorogo 

 Penagungan kerugian dalam kerjasama jual beli jeruk antara 

juragan buah dan tengkulak di  desa Karangpatihan kec Balong kab 

Ponorogo dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh masing- masing pihak 

sepakat menyatakan bahwa kerugian dalam kerjasama tersebut ditagung 
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oleh juragan buah atau pemodal bukan tangungan pihak pengelola usaha 

atau tengkulak. Karena dalam kerjasama ini pemodal menitipkan 

modalnya kepada pengelola usaha sehingga ketika pengelola usaha telah 

bekerja dan berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjalankan usaha 

untuk dapat menghasilkan keuntungan dari usaha yang telah dikelola yakni 

jual beli buah jeruk. 

 Jadi jika terjadi kerugian dalam kerjasama juragan buah dan 

tengkulak tersebut maka kerugian tersebut ditangung oleh pemodal yaitu 

juragan buah.Sedangkan kerugian yang dialami oleh pengelola usaha atau 

tengkulak berupa rugi waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola 

usaha pada saat bekerja menjalankan usahanya setriap hari. 

 Namun jika kerugian terjadi akibat kelalaian, maka kerugian akan 

di tangung oleh kedua belah pihak yakni tengkulak dan juga juragan buah 

apabila kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu fatal atau tidak 

menimbulkan kerugian yang terlalu besar, hal tersebut dilakukan oleh 

juragan buah sebagai bentuk rasa toleransi dan tolong menolong antar 

sesama pengusaha agar kerugian tersebut tidak hanya memberatkan salah 

satu pihak saja. Namun, jika kerugian yang tejadi akibat pihak pengelola 

usaha yang melanggar kesepakatan dan melakukan hal- hal diluar 

perjanjian maka kerugian ditangung oleh pengelola usaha atau tengkulak 

buah.
72

 

Penjelasan Bapak Randim (juragan buah jeruk), mengatakan bahwa : 
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“Ya kalau seandainya terjadi kerugian itu menjadi tangung jawab 

saya karena saya kan pemberi modal usaha mbak, disini pengelola 

mengalami kerugian tenaga dan juga waktu untuk memanen jeruk, 

tapi ya terkadang ditangung berdua ( pemodal dan pengelola usaha) 

kalau memang kerugian akibat kelalai pengelola usaha yang 

kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu fatal atau terjadi hal-hal 

yang tak terduga gitu mbak. Tapi kalau kerugiannya akibat 

pengelola usaha tidak amanah dan melanggar kesepakatan yang 

kami buat maka kerugian ditanggung oleh pengelola usaha mbak”. 

 

 Dari penjelesan di atas penangung utama kerugian dari kerjasama 

jual beli jeruk antara juragan buah yang telah memberikan modal kepada 

tengkulak buah jeruk agar dapat menghasilkan keuntungan yang dapat 

dibagi berdua dalam kerjasama tersebut. Namun jika tengkulak buah lalai 

dan menlanggar kesepakatan  yang telah dibuat sebelumnya maka 

kerugian yang yang timbul dalam kerjasama tersebut akan ditanggung oleh 

tengkulak buah jeruk yang bekerjasama dalam jual beli buah jeruk di  desa 

Karangpatihan kec.Balong kab.Ponorogo.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA JUAL BELI 

JERUK ANTARA JURAGAN BUAH DAN TENGKULAK DI  

DESAKARANGPATIHAN KEC.BALONG KAB. PONOROGO 

A. Analisis AkadKerjasama Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah dan 

Tengkulakdi  DesaKarangpatihanKec. Balong Kab. Ponorogo. 

Jual beli menurut Islam adalah suatauperjajian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunya nilai secara sukarela di anatara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara‟ dan 

disepakati.
73

Akad adalahperikatanijab dan qabul yang dibenarkan oleh 

syara‟ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
74
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Mud{a>rabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (s}o>hib al-ma>l), dan 

pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi 

menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak.Sedangkan apabila 

terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal karena 

100% modal darinya.Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara 

materi, tetapi cukuplahia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang 

dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan bagian 

keuntungan.
75

 

 

Adapun rukun dan syarat mud{a>rabahadalah sebagai berikut: 

1. Penyedia dana (s}o>hib al-ma>l) dan pengelola (mud{a>rib) harus cakap 

hukum. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan 

sah secara hukum.
76

 

2. Pernyataan ijab dan qabul 

3. Ijabdan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 

4. Modal ialah sejumlah uang dan asset yang diberikan oleh penyedia 

dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat :  

d. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.  
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e. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 

diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai 

pada waktu akad.  

f. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mud{a>rib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan 

dalam akad. 
77

 

5. Keuntungan mud{a>rabahadalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan 

dari modal. Syarat- syarat dari keuntungan ini harus dipenuhi :  

d. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya satu pihak.  

e. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 

bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.  

Dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.  

f. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mud{a>rabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, 

kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.  

Adapun akad yang digunakan dalam kerjasama jual beli jeruk antara 

juragan buah dan tengkulakdi  DesaKarangpatihanKecBalong Kab 

Ponorogo adalah akadmud{a>rabah. Mud{a>rabah merupakan akad kerjasama 

dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 
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seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan 

keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang telah 

dituangkan dalam kontrak.
78

 

Kerjasama jual beli jeruk antara tengkulak dan juragan buah di Desa 

KarangpatihanKec.Balong Kab Ponorogo dilakukan dengan dua model 

yaitu 

5. Akad kerjasama yang tidak syaratkan yaitu juragan buah 

memberikan modal kepada tengkulak untuk diolah dan digunakan 

untuk membeli jeruk dari petani agar menghasilkan keuntungan 

tanpa mensyaratkan untuk menjual kembali hasil panen kepada 

juragan buah yang memberi modal sehingga tengkulak memiliki 

kebebasan untuk menjual hasil penen kepada siapapun.  

6. Akad kerjasama yang disyaratkan yaitu juragaan buah memberikan 

modal kepada tengkulak untuk diolah dan digunakan untuk membeli 

jeruk dari petani agar menghasilkan keuntungan dengan syarat hasil 

panen akan di jual kembali kepada juragan buah yang memberi 

modal. 

Dalam dua akad kerjasama tersebut tengkulak menerima modal dari 

juragan buah.Dimana dalam akad tanpa syarat pengelolaan usaha memiliki 

wewenang penuh terhadap pemanfaat dan pengembangan modal usaha 

yang telah diberikan oleh juragan buah, disini juragan tidak memiliki hak 

untuk ikut campur dalam usaha pengelolaan modal yang telah dikelola 
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oleh tengkulak buah, juragan buah hanya melakukan pengawasan kepada 

tengkulak. Namun, pada akad kerjasama yang disyaratkan yaitu tengkulak 

terikat kesepakatan dengan juraganbuah  untuk menyerahkan hasil panen 

buah jeruk kepada juragan yang memeberi modal usaha kepadanya. 

Sehingga, tengkulak tidak dapat mengembangkan uasaha secara bebas 

sesuai keinginanya. Dan terkadang tengkulak buah menjual hasil panen 

buah jeruk kepada juragan buah lain yang bersedia membeli jeruk sesuai 

dengan harga yang ditawarkan. Pada umumnya perjanjian jual beli buah 

jeruk hanya berlangsung selama satu musim panen saja dan tidak berlaku 

pada musim selanjutnya. 

Menurut  penjelasan diatas, dalam akad kerjasama jual beli jeruk antara 

juragan buah dan tengkulak di  Desa KarangpatihanKec. Balong Kab. 

Ponorogo dapat disimpulkan bahwa terdapat dua model akad kerjasama 

yaitu akad kerjasama yang disyaratkan yang telah sesuai dengan hukum 

Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akadmud{a>rabah dan 

kedua, akad kerjasama dengan syarat, belum sesuai dengan hukum Islam 

karena adanya persyaratan dalam kerjasama tersebut menghalangi 

pengelola usaha untuk menjalankan usaha sesuai keahliannya serta belum 

sesuai dengan ketentuan akad mud{a>rabah. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Jual Beli 

Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di  Desa 

KarangpatihanKecBalong Kab Ponorogo 
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Mud{a>rabah  merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak 

pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. 

Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. 

Apabila rugi, maka akan di tanggung pemilik modal selam kerugian tidak 

diakibatkan oleh kelalaian pengelola. 79 

Dalam sistem bagi hasil mud{a>rabah, pembagian keuntungandalam bentuk 

serikat ataupun umum. Misal separuh, sepertigasemisal dari keuntungan 

usaha. Jadi dapat diambil pengertian bahwa menentukan keuntungan 

mud{a>rabah tidak ditentukan secara khusus, tapi berdasarkan prosentase 

keuntungan suatu usaha, karena jika ditentukan secara khusus maka 

akadmudharabah bisa menjadi rusak (tidak sah).
80

 Dalam pembagian hasil, 

dari akadmud{a>rabahini harus diperjanjikan oleh sejak awal akad. Selain 

pembagian hasil, kejelasan modal juga menjadi salah satu syarat dalam 

pelaksanaan akadmud{a>rabah. Jadi harus diketahui berapa jumlah 

modalnya, begitu pun dengan dengan pembagian hasilnya harus 

dinyatakan ddalam bentuk prosentase bukan berupa nominal. 

Sistem bagi hasil mud{a>rabah, menurut para imam madzab yaitu Syafi‟i, 

Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam 

bentuk serikat/umum. Misal separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah 

keuntungan usaha.Dan apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan 

secara khusus maka akad tersebut tidak sah/batal. 
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Adapun pembagian keuntungan dan kerugian mud{a>rabah, sebagai 

berikut:  

6. Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 

prosentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai 

nominal rupiah tertentu.  

7. Bagi untung dan bagi rugi, yaitu apabila bisnisnya besar, kedua belah 

pihak mendapat bagian yang besar pula, bila laba bisnisnya kecil, 

mereka mendapat bagian yang kecil juga.  

8. Jaminan, namun demikian ketentuan pembagian kerugian seperti ini 

hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh 

resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi karena karakter 

buruk, misalnya mud}a>riblalai dan melanggar persyaratan- persayaratan 

kontrak mud{a>rabah, maka s}o>hib al-ma>ltidak perlu menangung kerugian. 

Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal 

dengan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal 

ini berdasarkan kesepakan yang sudah mereka buat sebelumnya.Salah satu 

prinsip yang dianjurkan oleh Islam dalam lapangan mu‟amalah ini adalah 

bahwa pembagian itu berdasarkan kesepakatan yang penuh kerelaan serta 

tidak merugikan oleh pihak manapun. 

Usai menerima modal dari tangan investor, pengelola pun 

mempergunakannya untuk perniagaan dan tampaklah keuntungan itu 

sebelum seluruh modal kembali. Artinya setelah semua barang terjual dan 

modal dapat diungkapkan, barulah  investor dan pengelola berbagi 



78 
 

 

keuntungan serta modal dipisahkan terlebih dahulu. Sebab sebelum 

pembagian keuntungan dilakukan , bisa jadi mereka mengalami kerugian 

sehingga harus mengurangi keuntungan yang ada.Dalam kerjasama ini 

keuntungan merupakan perlindungan terhadap modal.Namun, hak 

pengelola sudah dapat dipastikan ada sebelum pembagian dilakukan. Jadi, 

kalau investor menghabiskan modal itu atau memintanya sebelum 

pembagian, ia wajib membanyar pengelola sesuai keuntungan yang 

terlihat. Begitu pula kalau pengelola meninggal sebelum pembagian, 

iamewariskanbagiannya kepada ahli waris.
81

 

Praktik pembagian hasil dalam kerjasama jual beli jeruk antara Juragan 

buah dan Tengkulak di desa Karangpatihan, telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa,akad atau perjanjian yang telah terjadi antara kedua belah pihak 

tersebut telah dibuat dan sepakati oleh masing- masing pihak dengan 

ikhlas tanpa ada paksaan diantar keduanya. Sedangkan bagi hasil sendiri 

ialah suatu ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara pemodal dan 

pengelola usaha yang telah disepakati. 

Setelah akad terjadi dan usaha kerjasama jual beli buah tersebut telah 

menghasilkan keuntungan.Maka laba dan keuntungan tersebut akan dibagi 

berdua sesuai dengan kesepakatan. Laba atau keuntungan merupakan 

sebuah hasil yang di dapat yang telah dikurangi dengan modal produksi 

maupun biaya lain. Perhitungan keuntungan atau laba dilakukan dengan 

cara  menghitung jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari 
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usahanya setelah selesai memanen buah jeruk dan telah berhasil menjual 

seluruh buah jeruk tersebut.Hasil bagian 70% dari keuntungan menjadi 

hak juragan buah yang telah memberi modal usaha.Sedangkan 30% bagian 

sisanya menjadi hak tengkulak buah yang telah bekerja dan menjalankan 

usaha jual beli jeruk. 

Menurut  penjelasan diatas, dalam perjanjian bagi hasil kerjasama jual beli 

jeruk antara juragan buah dan tengkulak di  Desa KarangpatihanKec. 

Balong Kab. Ponorogo, pembagian keuntungan kedua model akad 

kerjasama tersebut jumlahnya adalah sama karena pekerjaan yang 

dilakukan juga sama dan telah memenuhi unsur keadilan serta sesuai 

dengan denganakadmud{a>rabahyaitu sepertiga atau setengah dari 

keuntungan dan telah disepakati sehingga, tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dari kesepakatan bagi hasil tersebut.  

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Kerugian Kerjasama 

Jual Beli Jeruk Antara Juragan Buah Dan Tengkulak Di  

DesaKarangpatihanKec. BalongKab.Ponorogo 

Akadmud{a>rabahsepenuhnya berasal dari pemilik modal (s}o>hib al-

ma>l), dan pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. 

Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah 

pihak.Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah 

pemilik modal karena 100% modal darinya.Pihak pengelola tidak 

menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplahia menanggung 
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kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, 

selain tidak mendapatkan bagian keuntungan. 

Cara menyelesaikan sengketa, jika terjadi kerugian cara 

menyelesaikan sebagai berikut : 

c. Diambil terlebih dahulu keuntungan, karena keuntungan merupakan 

pelindung modal. 

d. Bila kerugianmelebihikeuntungan, baru diambil dari pokok modal.
82

 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu 

ditanggung oleh s}o>hib al-ma>lsepanjang kerugian itu bukan akibat mud}a>rib. 

Sedangkan mud}a>ribmenanggung kerugian atas upaya, jerihpayah dan 

waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika 

kerugian itu di akibatkan karena kelalaianmud}a>rib, maka mud}a>ribharus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
83

 

Penagungan kerugian dalam kerjasama jual beli jeruk antara 

juragan buah dan tengkulakdi  Desa Karangpatihan Kec Balong Kab 

Ponorogo ditagung secara khusus oleh pihak juragan buah atau pemodal 

bukanlah tangungan pihak pengelola. Karena dalam kerjasama ini 

pemodalmenitipkanmodalnya kepada pengelola usaha sehingga ketika 

pengelola usaha telah bekerja dengan sebaik mungkin untuk menjalankan 

usaha serta mencari keuntungan dari usaha yang telah dikelola.Jadi jika 

terjadi kerugian dan tidak ada keuntungan yang dapat diterima dalam 
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kerjasama tersebut maka bentuk kerugian yang dialami oleh pengelola 

berbentuk kerugian yang berupa waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh 

pengelola pada saat bekerja menjalankan usahanya. 

Namun jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola usaha atau 

tengkulak jeruk tidak terlalu fatal atau kerugian yang diakibatkan tidak 

terlalu besar maka kerugian akan ditangung oleh kedua belah pihak yakni 

tengkulak dan juga juragan buah, namun jika kerugian yang tejadi akibat 

pihak pengelola usaha yang melanggar kesepakatan dan melakukan hal- 

hal diluar perjanjian maka kerugian ditangung seutuhnya oleh tengkulak 

buah. 

Menurut  penjelasan diatas, dalam penanggung kerugian yang 

terjadi dalam kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak 

di  Desa KarangpatihanKec. Balong Kab. Ponorogo telah sesuai dengan 

hukum Islam, karena dalam kedua model akad kerjasama tersebut 

penanggungan kerugian dalamkedua model kerjasama tersebut adalah 

pemilik modal sedangkan kerugian yang dialami oleh tengkulak buah 

berupa rugi waktu dan juga rugi tenaga yang dikeluarkan selama 

mengelola usaha.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi 

ini penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Akad kerjasama jual beli jeruk antara juragan buahdantengkulak di  

Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo,terdapat dua model 

akadkerjasamayaituakadkerjasama yang disyaratkan yang telah sesuai 

dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad 

mud{a>rabah dan kedua, akad kerjasama dengan syarat, belum sesuai 

dengan hukum Islam karena adanya persyaratan dalam kerjasama 

tersebut menghalangi pengelola usaha untuk menjalankan usaha 

sesuai keahliannya serta belum sesuai dengan ketentuan akad 

mud{a>rabah.  

2. Bagi hasil kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah dan tengkulak 

di  Desa Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo, yaitu pembagian 

keuntungan kedua model akad kerjasama tersebut jumlahnya adalah 

sama karena pekerjaan yang dilakukan juga sama dan telah memenuhi 

unsure keadilan serta sesuai dengan ketentuan akad mud{a>rabah yaitu 

sepertiga atau setengah dari keuntungan dan telah disepakati sehingga, 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kesepakatan bagi hasil 

tersebut.  
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3. Penanggungan kerugian kerjasama jual beli jeruk antara juragan buah 

dan tengkulak di  Desa Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo, 

yaitu telah sesuai dengan hukum Islam, karena penanggung kerugian 

dalam kedua model kerjasama tersebu tadalah pemilik sedangkan 

kerugian yang dialami oleh tengkulak buah berupa rugi waktu dan 

juga rugi tenaga yang dikeluarkan selama mengelola usaha.  

B. Saran 

Setelahmenyelesaikantugasskripsiini, penulismencobamengemukakan 

saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 

bagi umat Islam umumnya, dan saran-saran penulis kemukakan sebagai 

berikut: 

1. Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan 

bagi masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo dalam melakukan akad kerjasama bagi hasil antara juragan 

buah dan tengkulak dalam jual beli buah jeruk, serta diharapkan 

penelitian ini dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat 

khususnya tentang akad kerjasama bagi hasil yang sesuai dengan hukum 

Islam.  

2. Hendaknya umat Islam dalam bermuamalah selalu memperhatikan dan 

berpegang pada hukum Islam, sehingga tercapai keharmonisan dalam 

proses pemenuhan kebutuhan dan terjalin hubungan yang baik antar umat 

islam.  
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